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احيرلي ص5

عنهالةارشالنطفافىضراربئالنعلخلظ

1ابمنؤاشأيئةأىئباليوجاهاعليقدبعثثحرفية
2باييآببأزخلناستبائعبهائهأإذالهنفينخاك

حآليخبابيهايؤابتمكنؤداياشمنزلةبحفطلهق
4دماتشإفهنءأزاخواإذاماماضننزواكبزانتزى

ؤغائزالطترنفدجمؤيهاوصقتالطزييعتاقىفئ
والوبراطفاوتجارىهعبمعنىوعلىعليهاصرتئثوالذامرةالنافةاطرف9

الواولطالضمهاسثعقلوانممةالواوهزواأنؤقأسلهنافةجمعوأبنقنسابق
ومنأيفالجعلهافجنأيخقوقالواءياالواوعنعوفوأثمأونقفقالوافقدموها
اتومتواقىالواومنبدألجعلهاءالياالياواكعنمغيرةالعينفقدمأعفالجعلها

قامتواستقلثلالينقوالضميربالمحكرظلجعوظاللهنتظنتخال2أهننابات

لممةاوارانإللىكروهوشجمعوصبائبيبعيرمركبومورحلجعواالرحل

رذىجعوالرذاياالمزلالمنزلة3السبيهبصفةدارساتاياتوبابهافاللهنثعبه

معيماتوالغباتالسبرغيرماالقوهىساهمةجعوسواهماالعاهمنالعنقطعورذبة
صفةوسالئبمعقوما4باداوفيلفيدغيرمنالرحلوهوجمعكورالكيران4

حسريقالذهنالعالهمكرلهمبجرلموإنيركلبوالذهيرأنعبواواودسالعطايا
دتوعيالمطاياأىأراحوهاأىاإلراحةمنوأراحوامنعدألزآىوحصرتارا

وواحدبطبرمالجاعة13معروفالطبر5نجلهانعبلمالئحفائبعلىجموالت

يواصالبقالالطبرإنوفبلأطباروجمعهوالباقرمليبمطائروقبلطانر



02

9اتنانخاوبئأزنخلإقاضننبئأيينهنكأن
2تهنالنالةئيالضيمممنيعجأبطنؤقوذرخيطئكأن
2كااتبأؤحائآليئلؤايخغئحوفيآلجحاصهاوأنعذ
متفالياتحؤتةيياقآوطئتشزفيعليجهآفطل

هطامباتأؤاجنوودهافا8منةألؤدينتطزنضؤادى
هقابابمايرتأىعلىآلوذينةيتتطرلعمؤادى

ةأؤداتةالقنئلءلةفأتألئتبئقؤالينوصها

والغائراتلأليقمنهافيوالفعيرثتناولوتنوشهالطيرروهوكأقجمعامتاقوا
عليهالفعلشبهعطفمنظهرنعلىوهوعطفلهاالسفرنغييرمنالرأسفيالداخالت

الالقوالناثحاتجاوبهمددروالتباوبالفالةوالسهبالمربفىصوتاألنإلن

الرحلخثعبوهووالكعربالفنحفندجمعبالفمالقنود2الميتكلنجحن

دهاأوجاثمهاواشذأفرد3والفالنالقفرتامهلجمماوسنبعحنالوحماروالجأب
جئاولمالفرسسىوربماواألهلىالوحثىالحارولدوهوبالفتحجحشواحدها

وفمعرلووهوبالفتحجونلونهنفيالىاقالوالجوننفرداوخالبولداطارثبهال

حاملأىالفحجمعاقحولوحمرالمئمربواالسودلالبيشيقالأالفدادمنوبو
علىفائماتياماوصااللىنالمالعرف14لوإقحضدوحائالتلجونعفةوهو

حالعطاشاوهوأىاديةجعادىصو5بعشبعنهاعكيحتكاياتملشومتفافير
وهوطامجمعوطامياتالمثغيرالماهوهواجنجمعوأواجنالمحبةوالودالجونمن

ءالمادفىيههافيلهابرقأنتننظرانهامنهلوراشظارهاومعنىكزةمنالمرتفع
وجط7اطارأىخلفهبمشينفلجومتغاباتعلىهايرىأىمايرتأىعلى6

ؤسهاولمصدورهاأقامثبئواتأللبالءلماالطالبةوهىظربةجمعصاقهاوقواربأى
مآبالتومنؤوداتالرمحوسثناجمعوالتنا



القناةالثمافممنممايئهاذؤاشالضعنكلبعفن

غائهاتيإلىينمأنأبىؤتاخشايزددهابهفتمة
31طايياتأؤاحنفأؤزدهاينةآلوزداستئزنوقدكغ

نايمآلبئههائثهايمنائثبيريثنيزاأزجاثجنطط

5يسانذابعمفابطتيمايرئأطقمىنؤانتن

تتاتبذىليينغذوإينهقصناليبيماتطفنآبوخمنمي
الهادياتبهايعاهتفوخؤوكبأصهميماكبئحنا

يادياتمتفايلبيماميسمهماانافقذاذشفمث

الرمحوالقناهحديدةوقيلالرماحبهاشوىخشبةالعقافوااطقدالفينن9
الحلئعلىالمثعرفةمعمةااةوايمالمىواطثىالعدرالرئيرفيددقىالهمهعة2

والضحيرنواحيهنباوهنأر4ردرااولحركنأىهنهالوردآصنزن3

فيلوبشعينصلمشقعىكنبرجمعوالمئاقعىمنهنافطماالريشومراطلألواجن
الثبابالدنىالوسخاألطال0المعبالفهوالعربشفأماالطوبلافصلهو

ومتسانداتالعربشالمجفوسصميحةخاصماغوإمرطءأفىنبةمرىو
بهويطفنباترضالمذصلالأىسأبو6ضةالىمستندضماة
الصيدغيرافىابناتالهذالغذاأىفينوغذواسطوسنارسفةاواف11من

لهليسأىأسمهغيركفآقوله7تئلهليىأىالزادوالبماتلفقرأجهن

فسددفوله8الوحنأوائلايادياثواريفاونلوحوفوسهأسهمهغيريثقلهما
لالسهمبهافيوالعميقعالويؤمءالمادخلنوضرعنأمالهالسمدصهاغعناد

للمقانلسفةأتوبادياشظاهر



خائباتأنابلملىوتفنتؤفهئاأئةظهتا
صئرادقابلهنبئءىفئنقئاءبالمزايثيردتوهق

أفآوظلى

ئهئجلمليتةشؤقمديجنئعرفيليليأظعانأآلناد

4خشرفيدتدتوىأتمالخذينؤأهلهايالجنالبوأمليأئوؤ
5نخلجانئؤىعالأشنطانؤنخلجحقديطوذاجيماكةئطوقديتتأي

6فمنقجغؤليبطنليلىالالمفجاؤزتخاليذىضبأضبؤين

جمعواألناملالهوادىوالضحيررجعتأمامونولتلهفوالأمهات1

يعنىإصبعهضىندمافاأحدهمكاناظيبةمنوظئاتالظفرفيهاالئوسأغلة
صلبقوالنقعاألرضءوالمعزايبعيزن3اخطأهالماالغيظمنأناملهعياعض14

خطاسلعاحببهناديا3الببتنفوقيمدوهوماصرادقجمعوالسرادقاتالنبار

ظعينةجمعواألظعانثأجهنمفيألفباحدعلىلواحدخطابابمونأنتلو
بوالمرأامرأبالاوفيقيلثمهودجهافيالمرأعلىالظعينةنطلقماوأكز
قوله4حركنهشوقاومجنلضادياجوابمعالياهاوهوتحبرجوهوفي

فيموضعوبالكممرءطبأرضفيموضعبالفتحوالجنابحالبةجمةبالجنابوأهلى
المثنىبافظبنجدينوقولهمازنبنىمنازلمنهووقيلالقرىووادخيبراصعي

منيتهأى5امرأةكنيةحشرجوأميعمينجدالهاليئموضعهوالجرور
معدرتخلج13انبعدوكلحوانوىوهوالحبلشطنجمعراألشطانذمغلوتخلجالنأى
تحفهاسهلةأرنىأوجبلبحاروذوالفتوةجهآوالصبوةالعبامالأىعبا6

وفبلصليمظهرحرهفيجبلوقبلببئلعمروالسريربأعلىوادوقيلجبال

بنعافوألنمترادواألهلآللأملهاااوآامرأةاصمولبلىبازتوزتورذغ



1ائزئجالذآلليأهإلينياناعليانألهاتنمإتننةجمنا
2هؤذفيظلذارالئوىالحرفيمنيئهانممالقوموسيطة
مغودمؤستيلؤئأئيتتتزكولممقيثةشنوتففلممنعمة

4ودمئجججنلممهاكلؤئألنزهاخاالكثآليمألالحشىهضئم
ئنلجأتخؤافيمنابذىؤفماببناثاأألزالثلمجؤالثنعيغ

المحبوبألنلبلىاليأفافهوانمااطجامالبقالفالثرفلهمنإلىاالالغالبفيآل
يقالجبلفيوادهووقبلبجوشطخفةلفابماهغولوبطنيحبهمنعندئريف

لفتحينالعفتحالمكانوقياوالجبمالعينكرالسكونثمبالفئحومنعجانسانله

حفربينبأخذوادالكمروالمشهورالقياسعلىبالفتحبعضهمويوامضاوعهعبن
عقيلبئميانماهولوهءالدهنافيمبوادوقيلوالنباجمومىألى

البدمدركةبنالمرابهضانةبمونأنوبحاتلالىكنانةنسبةكنايخة1

بمعنىوعلىتغلبمنفبيلةابوكنانةأو3وعليهاللةملىاللةدرسولعثرالراج
المعقـالقلبفياياخل4والموزوجهاعلىالمرأةثدللوالداللالبعدوالنأىمع
عدمامعالقلبفيالداخلالحبأهلمنكانجلهالمانلها

محوأرفهمنبآأوسكلأىفومهفيوسيعلوهوأعدلهثئكلوسيع2
تجعلاكابنىمقببالنساهمراكبمنمركبوايودجالبعدوالنوىبسترهاوبمنها

واألنتجاعالرسليزمناىاالغترابوفتاطرفييقيهاستراهودجهاعلى

اهوسجواالقطنتنزللمتزلولمالمثدوالبوسإلعيئحسنةمنعمة3

ضمهبعفهموأنكرالميمشلثالمغزلمنهشخذشو
والدملعبالكراظلخالواطجلضامرتهأىالبطنحميدةأىالحثاهعيم8

حجلهاودملجهاموضعكوااايمألألرقيقخمرهاانالمعنىالحليبهندبمالمعضدمن
معروفوالمسواكشخقأىوصنثتمبح5ءالنسافيعودوذكبالعك



ا

11ئفعرفيارغفرانبنضخوسهببمعممتأأةنخنثهـمامنمزإنة
13هثمبجكيزخبيغاكانيكقوشمبقبلجفبابمفغؤش

3مرإلوفياألفيالخيلحافيتخاثمناذامشتبنثرالوشاحعنتخاين
وفيشلمأتمكأناكالمؤإن21أأتبآأتبعينئقر

ائعتجنجوآلالقالىالبحاصةهازذدعنذىآلمفزوتؤاوتالمث

واحدهااالصابعلبنانواالماشيةرعنهماأطيبوهوبهبسناكشجربالنهنحواألراك

أسنانبهتثبهنأبنورلهنبتبالفبمواأللحوانالبللوالندىالريقوالرضابنجانة
الريقبةطيواكاحستهااألصناننقيةانهاالمعنىتجاعدومفاجالمساا

كنبروالمعصمالوقابةمنواتقتهتخافىوتخثالذىبمعنىومناجتازمز1
الرشوالمعجمةبالمهملةوالنضحاطاووالسبالبدعلويطلقالبدمنالسوارمونع

هلطخومضرجالطيبمنوهومعروفخوالزعفران

عبلبذراعلهذوشاىصفةوهوالضخموالبلائساعفيهثوبالجلباب3
بزنوبالنورعليهاتذرثميدهاالمرأةيرزانوهواوثمابهمعهولوموضم

مكروشججوهوجينوهوغيروهنعونهالنعتنزاثدةوكانالجبهةناحيةنباوا

بالكعروالوشاحتخفبفآينالتائاحدىوحذفتنتخامعأصألتخامعى3
وفبهوعالبةغلظفيهالذىنالىواألمعزالمتمعلضدواطافيالمرأبهماشوئح
اوهةالحافيمفةوالوبرمنهأوأشدافىوهوالوبربهأصاالذىوالوحجار

الوعاتوالمعنىاالهعزفيالوجىاظيلحافيتخاسأىوالنأخيرالنقدبمعلى
بردثاىالعينفرتقالبسرفىأىبعينىيقر4عنهضجافيهىببردبوذبها

وجقىولمافبةاعزأنلهالموجلقوإنيازوجألالئواالثجأخبرأنأنأوأنمرورا
فاعلاصموالفالىسانواألاظيرالمعروف5أبممنبدلوهووجشلمأصله
بحاءردهاطثنهانانهاقالىينغبربلسانالمنكلموالمنلجلبمفهأأىقاله



لم

الهلفوفيءالشوايثلينننالناديرإناكاتإذاآلقيئهاوكنمث
2الضفرمشرتجمينمكنونبماتمنتطرفهاينطينالببقكذاةوكادت
3لجأدتوئمأضمبغانادييلقئركامهاأكلمانبعوتشكو
8ئعرفيلماذأذلخةنفعبمهاهؤىمذجغيزمنليآلكادئتجتأأل

منهطلبثيردمابأنهيعنىياجوابهفيهنلجاجوألالفالغيرضخعى
اذااإنهبقوليخضجلمالذىوالملهوجالميوىاوالنعواهالحدبثالر1

وغدابتفرممدت2الرقبامنوخوفهمالعجلهماماحئدألبنقناننالقبا

طيينوهنهعروفوالصيونررالىوالىكنونالفراقوهوالبينالمطوأفافهاوت

منتشكو3الفراقألمهنأصابهاممافيممدتانهاالمعنىاخلمالومئرج
صفالمنادىقالوبروىسواهوالفولوالفيلإبلهابهاورأنعبكلوأالمثكوى

تنتظرونفاالقومأصبحالمنادىوفوليالونهاراالميرطولاتعبهابأنهاالمرأهذ
األدألجأنلىكااابأولخامىواألدالجأىيرىأدلجاالليلأولفيوقولهبربا

أنبعبنهاثيهواهاوهعنىاثاالراحةىأىادفانمترهاوفيلبآخرهفاصىبالتشديد

المطيةظهرعلطيغالبهاانطسإوصارطرفهاوانكعرعيناهاغارتعليهاطالالسفرلما

رمزآنشكوأنهاادالمروقيلوتقاسيهبدهنماعليدلبليهالكالثعكوىذكنجعل
واقعةوىالذىبمعنىهفعولوماحويامنألجلمالعلىالنقدرألنهاءإبما

أممثالقاطالأرادانثوهنالسيرأراذالضحيرذكرفنيتأويروىالسيرعلى

عوسوالالببتوفيالصباحفيدخلوائبمعكنهاياالخبرالببثفيحوأعبركابها

بحأفولهمعباإلدالجاألمربجمعوبهفاليلاأولسايوااذاالقوم4أدبقالأ
أدلجت4أدلجومرةتمامونبمالقومأصبحمرةيادىكان4أابالجوالقو

وهوىاألدألجعلىيحملهاشىغيرهعناممنغيرمدلجمنوتولهايلاخرمنارت

نعطفلمنعرجولمقسهاهوىالجلأدلبتأىلهمفعولاضبها



اإالبزتذجكلوفيزلالؤنيتايلطنبماسؤذمئاجبذكلؤن
ئعرجانئقممنتخؤإنبحاتجسهاخيةزأكتلمئيإدابملكنهث

3خنذفيأؤجينزؤزفمابنايؤنيشاذوثمحاكؤقدتآليخيهاوجمت
نأئويخآياوهـيأطرافيوأهليذونهطالتيلأوتخنلسعجاتحلط

غبزئضجا5بالعالمثهؤاروؤتجزيعدتجالعمقازفدقذوأشعمث

أخضريروىونوكيدألثعوروممانعالميلأسوداألسودالطيلسانالساجإ
نجىئهفىوفلبلفيهألوكأاىالوكأوقليلولألسودلألخضريقالداداألضمنوهو

واألرندجوالرندجوداجمهظلمفهخوداخالتجكمفهالسارىانيعنىالصوتفيوالو
لكضتفيماوادشدهفيالملاشبهاظفافمنهتعملأسودجلد

طنهماأذتحولغيرقالماضىافعلإقبمااالماناقتروهواشاذانوهذابالقبمموذنة
رلجهتجعلوتعرجتعبهالمإنالنفتخطىواناقيعاامرئشعرفيمنلووقعقد

عبوبظلوداعنجنبهفيكازافوالمهأعيجقىكتهنهثنننقتللمانأىءعرجا
اصابمفسراتهقاطيةرأستئاامثلموادعتهاعندلهيغاهرمننفسهعلىخوفا
العربمنأبوسمدكةبنخزيكلةابئوالفتحبالضبموالهون3وداعهافواتعلى

لواءاألعداانيئرجلالمحندجقواتاوالرهطنضاعةمنوجسرص

لبئماهوالقصرالمهملةبالسبنجاونزلتحلننأنىاةموافالوبينهابينه

المقصورفيالفمالىعلىابووفالبصلبنىبجدءماوفيلقوالةابنىوفيلاألنجط

فلخ11يتوأنشدالشومنألباأللفبمضب4واالمعجمةبالشينإنهودوالمه

موضعكعظموالموتجالنواصواألطرافاللملمصدرفيطهبالفتغوالشيلعلبهشاهدآ
وأشعث15افوقيةنمفناقامماهووابالمثلئةضبطهجثياقوثفيهوأخطأوىاقرب

وقدبالدهنتعهداقلةوتلبدهأدرأستنيروهوالثعثمنأشعثرجلربأى

النوبوالقعبىالسفروالسفارينئعقبماضلوالنانبةنحقبقحرفغم
انبرد2



1

11فيزمرسالفتياتمنكيربمؤفمامااليفلبافيذمؤث
2ججالمدةكهرأننفيؤبفربئصناتةوىؤينالشيزىتمألنتئ

3ةبائتوتجوالحبيوتنيؤآلتعيثعةبأدنيضييننآلأبل

تافرفيفليلءتحفجاعأيخنخريئءكزىمنتمتعاؤىوشفث
وفنتجعودمرخينمفقحذىوقعةاأيلآأؤليينبيماؤقنهه

6زعؤهجكينآلذزافتآلروكلبناتقفصعطثمافيافليألكشو

أنضجهضولماومنضجدإلنارىمشوأىمفولبلعئفعالكنابوزنوالمشواه
رففائههملإكزةالفارنوبهوقدأشثأىضبهسمأهنضجفهوحماالطاهي
بئووماابمكلىفاللبافىوالمقدرةوبجوابدعوتبذككادحوالعرب

وبقالهوالدىوفيلنهموليبالقومصقاوالمزلحالدهرحوادثمنبىيترلما

كلمنهوالدونوفيلبمصقالخلقناقصوالضعيفوالناقعىماطبتامليلذى

رأسفيوفولهالرعنصلوالشانالقعاعهضهذتضخثبالئمزى2ضئ

كرهاالجيمبفنحوالمدججالسالحوألبرالئجاعامحمىوازائدةفيامحعىا
الذىوجههعلىالماضىالمعماالبلنامسالحعايهأىالسالحفيالشاك
أىوضثفوله4مااطبيوتبألفالانهأىاخلالى4والمتولقبماالبجالى

يعوضمرأشاساوالكرىالمكرانوهونشوانجمعونثاوىشعثرجالرب

والجعجاعوكالبروىاالناخةقوأنخنههازيلأىضمرهطاياعندأىهوضامصضامي
ربوجوابيخهاالخرفوشدةلجدبهافيهاعبمالأىالمعرجوفايلاخايظةااالرش
بالجعجاعأىبهوضراضميروابركنوقعن5أيقطهمأىالسباقلدأللةوففي

أخرجأىأنتبممفعولاصبموهنتجملقحفهوالشجرالرجالقحتهفعولماوهلقح
بهوقعنأىمقدررلمددعفةفلبال6معروفشجروالمرخوعسالبجهأنرهاؤ



11يخقافبلليراتذفيفيكتمنيالئصارىنعاجهاتمثيققرآلداو
2أئتؤفجاألمتزآلخبإداامنكزاامعزؤالىثقطه
3لهابمئثذتءزناءبؤعاىمؤهـياثعانمثحرنجؤجى4اؤاذ
االمحوخالخيزؤالىكخؤطجزاناأةلمتتبالحإليلفهافيءاذ

وكلسيرهافيشمرتوتقلعتانصائهسرعةقىبهأىكضعرالطيرقليالممسووقعآ

نجب11عنوليونالنافةمرفقفياندماجوهوبالتحربكفتلبهاناقةكلأىفثاله
ربأعىوداويةلهش1اظلقالتامةلوالفتيةوقيلقمةالطوبلةوالعوهج

عاجأواكئمىأصلهىوغثفبهاوالناتءماالالمفازةالقفروافاألطرصةاالوالفالةوساوبةد
واألرندجندجواليرجلالرفيمايلبوهوخجمعالخفافوحثقالوبقروهىفجةجمع
تقدمكمااألسودالجلدوهواألرندجسوادهابخفاففيالنعامأسؤقشبهتفسيرهماتقدم

أنمعوبطجوابوهوجبتتقطه2بلباسهامعروفونألنهمارىالنعوخص
أنشدممفردممنوحىالبيتخلربوابحذفعلىبالبيتاستثعهدسيبويه

السرابواآللوخباضعلربمعرفتهنجكرلعدمماومنكراتامهابعرفماومعروفها

النوهجمنوالمتوهجحمىفيهظالغاينواالمعزالمالنهارأولفيبمااصهوأو
فيأىءأدمماناقسةربأىءوادماقوله13بعيدهنناروالالشمحرارةوهو

الواضحهوالبياشأوبجاضآأوسوادآمنمربلوناألبلفيوهىبالفمادمةلونها
وتعالتوجعهاحراجبجذلكغيروفيلالجسمهالسمينةالنافةبالفمجوجوالحر

وارمدتمنهبعصاعةأوالميلنعفمننحووالموهنالسيرماعدهامنأخرجث

عايهعطفاذابالمكلفعلجمناعيوعجالسيرصرعةوهواألرمدادمن

انعطفوصوثنثالفنلالحمالزماموالجديلعطفإذاأىجمجإذافوله
وأجرنةصكتبجرنجمعههنحرالىمذبحهنعنقههقدمبالكعرالبعر

الرببأرضوالببثهندىشجرالزاىبفمواظبزران3الناالغعئنبدلعمواظوور



1

ازجالعئدر4لىنهزشخمؤمايلبا8ذكرنهاابااتعذقنزتؤإن
3إئحزح2بمايخطمتيؤخيقةائامهاأكهاثهاينعلىكأن
3فزفيلوحنحتآلحرضفيينكأئةاليناميطفيأغقىالطنئادا

ؤيأخجالخناببينماءالألينثمثاناحألحقعتافىكأفىكؤشا

5طهربنجعنركحنواداعياخيسانةكأتأعؤاملوبزح

ونالالفنورالحفرتإنفىفوله1المضطربوجوالميالرومبالدبنثمماإي

الذعيواألصيمأفزعتهانهاوذعيألمثاطاربالاباواشدةبعذولينحدبد

البابسوالذابلالثديدالعلبوالثختسرةلهلوفيالذىالسوطواالسمربافم

جزرالهموخوهوءوأحدهاكسإفواحىءاالكسااغأعالئهاكلكانفوله
نجماتواظطعىضربتهأىأوخفتههاوالوخيفةزبدهاوفاههائىموخركلوفيل

برغوةلغاههاشبههـاطفيالنهايةالمةءالماوالمبؤجاثبابابهنفسلرغوةلهمعروف

يهوجدوالحاالثماخدبوانسخمنعليهوقفتحماموجودغيرالبيثوهذاىاظطه

علىجفنيهأطبقواغمىمعروفجوانالظبى3النابةاهناأثبتهالسانافي
شجارهووفيلقىافيماملخثبوالحرجالظبىبيتبالكركناساواحدفته

النباعدوهوالتفرنجمنوهفرجودجااهووفيلالميثصفوقبجعلخثبهن

هوراعلىخاصةجالهـصكبوالرحلالبستالحبهسوتثئمحوتفوله4
يخرجالذىوالناثمعالباسفوقهجعلنهالرحلومعنىعوتهالوحثىاطارواألحقب

أجنابومازائشواالالفىاطفمنأىلمحذوفصفةالالقىعنىءوالالبلدالىبلىمن

ذىمنوهوقارحتعنيرالقوبرحالحأعوامقويرحقوله5موضعانويأجج
ذىعببزلخفذىوكليقرحفرطذىصيقاراالاألمنابازلابمنزلةأطافر

يدبرهاخشبةاطقانويقالاطارلسانبهتبهبهينسجحقواطلىيصلغظلف

لينسجئوباءلهابمداالوالمنسبمبهمهبرزلقوزلأالؤلمنفرببرهوالحائك



أ

1ئثخجلذىكلتنقمؤالبقليدأاسنثععماؤقاألالمقخفيت
2بآتجديألئخفلجكغهبالطناعبجينيمامهذالنآلةىشأقث
3هـتجالتإليئينئوليمريرةمتنيماطزةيخفتهؤؤئيادا
إئخدجحفئهاغبرزيااآلنتاجؤثادقاقنايمحؤفيينغش

ماثرباشقىأىوماماتحلبشهءالشوعارهالبطنأعفاجلطولفنحالمى
تروصثعجاإذازببرالذىاخمااأىببرزهويضواالرضبهتهـاختلكاوا

الألدغاممصثنلدىاألوجهوكانالمفازةماشجكليعنىقعدياالمنازمعدرشجما
بكونأنإأليجترألاطارألقلإسعندىالمشهذاوفيالضرورفيجافئوهذا
يقالبالعلاطاذقةوالصناعالمفازةوالفالالضامياألقب3باالثيآمذلدظ

مثاجمهةعلىبعناعجقابنواسندلاليدصعغورجلاليدوصناعالبديئسناعأةامي
والجدبلوحسنةحسنمثلعندهوسناعنعفعتأيخثاءلناالطرففبلالمدحرف

جمتعسيرهابحيروسرعةافوفينافتهشبهشديدافنالالمفعولوالمحماجالجدولالزمام
الحارطرقىواحدةوالطرظننتوخلتأدبرولمط3المحملجالجديليشبهاظلق
الشديدالحبلوالمريرةعلىكنفيهسوداوانخطناناهوقبلمفهالجنبينمخطوها
الربيعأتر14الفنلصم2اوالمدجمدبوغغيىجلدبالكسوالقدالفنل
اليهينسبموفحقنانوبئرنجدبأكلألسدجبلوقنانموضحوحوضوسنفنشعل

أصدبنىفناهألوأعاهبأصفلهإنويقالعقمللبنىوادوثادفيالفرااسناذاصافىا
بقالغيرقلبلكدجوغيرماوهاالزياوحملهاشاجتىفىأىمطرهاينبنهماالزياونتاج
بولدهتاذابافةانأخدجتمنمأخوذمجازوهومطرهاقلاذاالعيفةجتأخه
وروىظلقاناقعى

نحلجئرنوؤهاالزياساجفعوارشقناجبىمننربع

مرهبنىإلدفيمونمجوفنا



1

افعجباليةينأخلببناجذهكأئةوداالئعشبززخغاذا
2ائخشرفيخفطسحيلؤأخزاهثثاتهأوذالئطريبدىبعيذ

3لمهجأخلةبئهنئتسفىىينحتهماكائماسفىآلؤخالفارتعط

يمججالعجبزةبمنساهأفزمانةقئفاليأنبؤاذاخاف
5فممعجألجنفائرايخهذةكقوكإئغوبهاثيرةبمقأضدز

أتهوىافوابذواحدوافاجذعمرااراطنهبقوالنشيررددربم9
بىشمنوشجافابوالفارحذلثغيريلواألنيابأوسأربعةوساالضراس
اهجاجافالملالفيحلقهفياعزضاذابالعغ

واشمولمجااابندعوداثحجاماإذافيفيكأن

وأنشدجاعبعالجهوكأنهخاليقهيشندألاهقىألناذاىالوحثاطاربهفيوهذا

طرببوالنافابةالمدى2وتاارخامجواردموضعفيعجوهالثماخيث

حمزجةفبهوالمحشرجالنهاقوالحيلىأولهنهاقهوأولىوتزيينهالصوتخصقى
ىروفىدرهفيوبسلوقيحلقهفيراولوتددفىوممط

المحعرجخنىوأعالهسحبلصوتهأولاقماربامدىبعيد

أتباتبااالرفيمالذىالمطرعوالورىوارتىإظالفيانفردخال13

بئخلواالأبقولاأحرارقوفمرثوهوابهعاشوكوالسنىهارنىأى
ورفالهبعثلالذىوالمايجبرضعالءالافصاانفييجعلمحودوهوخالل

الأخلةىإلهىدفىيرىغاكاحئالودبأرشرى
وجفيبعحئالبارضرىاطارهذاانوالمعئالنباتمنومابأولالبارض

نةطحشاحمرمنلقطيعقالواألتانالعانةالبيعىبسفىبتأذىفعار
بهسافينفرداتانهرديأنهيعنىالظهرالطويلةوالسمحجناتوطبالضمعونوجمعه
اقوممىوااألعباأشدبوايمهاأكلفالولدلهابعيثياألالئالمقالء



1

11ؤهبىوآلأزخآلآلمسزبا8يزثدفاقيدهامؤضمغاماتذا
3ةأؤيتذحرفييزفضنحجرلىةفطأزساكةتقغمامق

3ئجلججريمعقتشالتعنبنؤىيابهأنسولينهحؤايمنج

إدماجأومعفىئتناطإداجزتمنهاالخخشصكانكأن

هحعراننيزئفافياذهاوبتجذبكأنماافيألطرابمفطوحة

أفخمةاوالضمعجمرنفعنهالجنبوخهدةأقصىامنهشخذشجروالسراههعروفة

القالنداثأوأسرعثأونجخترتوزيفتكفلهاالردفضعوموثمساف1
واألزعمنادجمتعهلنغوثمحافرهاواالصمرمدلةالذكرسثتيدىإللنمةفىازافت
وجىبهسليأىوالوجىونولهاحدبدابأىفصالرجابئبروحروالزجج

ومطمثمةوفمحرسوالررسخجمعارصاغهاسنافراأوأواطمافرمق11وهوأزيرق

إذاالشدبدوالوطههاللأبوفالالتابعوالعدحرجويذهببخفرقويرففرصاكنة

والحوامىهمفرقمفج3ندحرجصلبآأومنهأرفضرخوأءالموطوصادف

نسرجمعوهىورااىالطاحامماسميتواحاممةواحدتهالوافراطنواص
بوىحافرهشبهقولذثذصلباذاالفرسدواطافرداخلفيةنثةوهو

هوالذىلوقيومالممرموصفىالجروالجريمانفصامثونرتاليابافروهوالقسب

ولهالجث4النمنيمداركمحروماجلجلهأصلبفهوأتمرحقنخلهفيبفي
بفئحوالدماجالتعليقموضعلمئوالمهالرسبالكروالجناتعلبقاموضعوالمناطاطار

المفطوحةلمهاجرىابالسقهافيجثهاانيعقاطلىمنالمعمدوضمهاالالم

وتوقدهااظعبضدوالجدبالنواحىأىاألطرافيضةعيبأرشأىالعربضة

ايربتسميهاونارهاطرةضديدلهبهمعروفثجروالعرفبمقارجمعونيرانوفودها



9

بتمثمجأ11ئيبينأئاةمعاتفعةفؤنةقفمةمقبايعف
2ختيواعينألذأطرافمقرعناةهوىؤفيؤاياسايفقياؤإن
أئتوفيإرصىالةوتؤعلييماعمائماالعئثتبزدىأعلىيظل
8تجنجئفلالممبهحممؤإذبذاولهالىتهربارأبآلضجاقذتةإنة

ائضرجبالحديلسمذبنوكنثتععرباكئقكلالعكزبهاواصى

زائدما9عنهازحفانقدتفاذاابهاابزحفيوقدهاالذىألنالزحفتيننار

أعلىمنءالماهشلوالنلعةحيراايالضميرأنفهافمىوخيعثومهيثمبميسفومئد
وتييخثجفىالوحثحماروهوعيرجمعواالثكيارمواففومعامةأمغلهإلىالوادى
فيهاويجوؤمعجعةوتينهليالزأشاووايروالهالمألتاناضروايرمياياقا12

واالتاشمناطاربافيههاشبهابئرانيخرجرابنزبيللالفيوواألهيل
لهوىهفقرممعروةببةدوصلاجهابهقبهينءالذراأطرافقرضوروثه

بميلةألحجفولهبهماأشااطزوزذراعيهبنقرفيقبعالثاوأىضهالآنقفى

ءالحادلاإلمباأفالجىوريلفياواذبدلطرحاإذاوروىنقاداعدفياومه

علىوالبمراألفواعلىالرقعسكلىمةوالقاواحسدح11وبيهينوأنجج
وأعلوضعيرهالعشذو3االولمنأقلاثافىاوفإلالنوههاراعينفالجاورة
وبمنصالفارسوقوفوعافغيرعلىئماأطوداالضاصمنفهظوفوقهيظلأىارفعه

والمتوجالفرسنرجلىوالفارسبالومفيندبالمعدرألنبمبقاانرىاالمصدرعلى

حمارواألتانانوالضيرعارضهالهاانبرىوالجاهدةمنهدتهط4بالتاجالمعمم
ماألنوالسهلسلبمالجعذابلاطارأنيكىيابذاوأىبثخعأىوبذاو
اقيرفوعىحربئالعهبامدؤيبأبوهوالعكراش5يرعوبمعجاألرشمن

مئعهوروالبدبلاخررامصعدبنقفاركعبماحبزماقهأهلأرىنالصحابى
بدالعدماهمنهلعغبجديلمتأزرمنهماواحدكلأنبعئالملكلوالمنرجالوثماح



اا

1غزتجاننبزبالصهتؤئذهانينماكاهـزهفابالئواحيرتي4بنلم
3محرفيكلشطبةبعجننؤيحزفينواذةئصيباوعاةينآلنإن
فنعرضتهصديخةامقدميدهاكرفضربهاسايممنامرأوجفئنوأيضآوقال
ماخاالخبماثفعلمافقالتتعرفهالوساسمبقالمنقدمةاصمنءأممالهابقالامرأة

أعرفمومموقالألفقإلجمتبهتبعاحبتنافعليهإفقالتمنهنريديئومالهاففال
3وايهحالءالئعماضغنيعنسالغشيةفاقالرأماهضئعالي
الصحاصمحاقههمافيأؤأكنينبمتمزغتقآوصنإنمليهاومادا

5إتكيزعايعضغةلىؤاقيبدأبازإلمثذارتلؤأنقخبفإثلب

6زارحاأدماةعدئوحشفيتئوعريصهالكاهشذأكنمؤ
زرفيلنبالنتواصيابهامصاحبىآحىاانوبزرق9صهناقااقحالرووالجرابمارفا

نصيناقاالمثنىموضميريفزطبروعاه3شرحهتقدمالثافىوالشطرمصقولةأىصافوا

يباليقوالنهالطويلةوالشطبةبهايقلقأىبجلىوصكرجهيرالنمبوضميرالمتقدمبن
النساهصاحبتهاوضننعنوتاثلمالرفاقنتلقىءأصماأىإنهايقول3أتانهطردفي
جمعكحوالنواأوطاغهاإلىزاعهاأىانناقةضغنمنسضعارأوطانهنإلىاعهنش
منيوبهاالذىماأىعليهاذاوما4الزوجذاتوىوطالقحائفىمثلكحنا

األرشفيتقلبثوغرغثأةروافعارهاهنابلاالمنالفتبةصاالصلوممماقلوصغرغ

بخوبالهوججانيالييثدانالعدالنوهماعمنئنيةنوجبةإلداغرغمنمستعار
محصحجمعامحاصحوافأدبهازوجهاعثرهتءأساأةاصمناينوالذىمابقول
الرحىبكوجودارتقىلوأىيهصألو5وجرداالرضمناضوىماوهو

بهاوألقبثيطحنمونثةومسنديرعيمحجراالضلفيوارحىوتنيىأمركانفلب
لالرطاليملنفتةيخرطامحويخرمنقادةوسمحةمعروفهيكبوالرحلنلقيتأى

فديواشاططبئةفيهذا6غبرمواففقأمكنكمالىكحآناكانتإنلونجول
أندبو3
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91إألباتجادخخاضتمايذليولمنجذختأقذدباليثترابدؤآلت
2زصما4يخثؤئطقاغبضيقةلمخيزأتانيقذإقءأدهاأ
3لناصءاإشئةواكلختةأآحتىإنجطناإلييمابغ

4باألنافحئولمفىالنمأؤآفواإذاييمءدأنعليقؤملميئؤإفى
افهوروابعهالسكرىروابة

طامحالعينمطروفةالودمنبنىهياوعرسهالمثلوماكنت
ماسقنهحئلهفاحتالثفركتهأتهاصنثوأيدبئكاهلبئمنرجلهلىال

هياالكعرسكنأولموأهنهأطرحهولمبهوتحفيتأعياابنكرمتأيقولفقعلنه
وقيللهبفضازوجهاوجهمنعينهاألفالطرفتعنجهاكأنالئوالمطروفةلزوجها

حطاأةوامينامإموضعالودوروىواصدعدتثبتألالرجمالنطرفاكأاى
وافظبهأتىثمالنافىالباتقبلمنينبإلسكرىأقىثمالقاصرةضدالطرف

بالمجادحلهماخاضتيدرولمفأشربنهباردآضرابالتوظ

الجدحوفبل15عبثنالثفيهرأسلهالسويزبهفياضثىالجدحقال9
ذوطرفهاخشبةوصبهيجلحماالجدحوفيلهعترضعانخشبنانرأحمافيخشبة

بلدايمبالفنحضيقة2خلطتوخاضتالخوضوالنجبموإلجحجوانب
ولعلورودماأولاألخبارينخبرإشوةانثوانوجلبقالبخبرمنطقاوبنثو

الضحهبفيقةأىغيرصالحمنطقآبنبىبفيقةرروىيثيعأىبالمثلثةبشواألمل
بالغفيأىالبطنايهاصىبع3أولهاميعهاوقبلارنفاعهاوهىبالكر

صنعواوأولمواإياهمذمكمعأىذممغأنعلى4نصحنهواشصحفنعيحنه
وفدنحففةءالفاوفنحالهمزةبكرإنفحةجمعواألنافحالعرسطعاموهىولة
فاذاكلبأمالموالجدىاطلكرشوهىالمنفحةفيهاوبقالءالفاتكروفدءاطاتثدد

أسفربعالرضالجدىبطنمنأصفريسنضرجءصقالمنومنهمفهوكرشكلأ
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ااتناغخيبقاألقفىالجايمبإلىنساوئحنميحنقومنزإنلثا
عأنالمزهنينأميرالىشكوهقومهاوكانالمعقدهةامرأتهقصةفيآالوظ

اللةرسولمبرعلىدتجلفهأنالعاثفأصكثيرقعليهأدعوامافأذكرعفاناق

ففعل3وعليبمااللةصلى
3رذالهاأأئ2ماثغبرعلىجاستهاالبيمابميئعريىجتءأأآل
3اآماأفيإيأوندشتناوجاغيرشأمكاتخبزةعلي

4باقأتيمالبيتئشقئيلدىأتيإحمزخنقىادليؤليم
وعمالهايقيلييئاضزمتكماينذناالخطخدمئةذىسترجغ
مالهاأذرؤلنمتنرماخبرىؤلنمجرىوماعبمارقبكانقبئيأعذو
هـاألقألعرجاباواورقنحن1ظفيغاناالفينةمهصسوةفبفيعصى

أقدبمامانهاوابادتحنفخامسةبنارهاوهىهنيحةجعوايناغالداريداا
سببغيرمنأىهغيرصثىوعلىناشزأىجامجوامرأهمعروفوالبيىأتهاميعرصه3

أمرأىءبخيربالوروىياظهرءنىأىأىاستهامأعيوأىفعلتماعلياال

أىاظيرناالصبميرهاظ3مابدالهاءسيىبالهبغيروروىاألخشباروالبالبدالها
سقناوفدمحأىكيش4اوقدسقفاجمفوقولهبلعنىبوأمحسنةحالةفىانهاكانت

أسلحباياوانعمفيهيتقرحيثالبيتنقروطبىخلقى4أهلهاإلىمهرها
يعنىالنصيبوالحظظالرذلااعلاطملوخسةالندممنفطاىند5حايا

والررعندنااطظتررهغضبىسترجعيروىفىياسيهتلهوأماصنعثعليسمسذئنها
وهومدوامنضربالقبعى6البذاذهوالرثاثةعندناالحالرثةيروىالقليل

المعقفبكونحركتهوجريهالعبننسانيرالهيلوماجرىعرقبلوفولهنومصدر

مايقنصأحذرألةبالذكروإنماخعهالوحثىحمارالعيروفيلنساناألرفيطأنقبل

بعدوفىيبلوهاأنقبلمنبرنأتانمانفرتهذمالمرأقمثلنفرتيقرلفارسابنوقال



أمناتهالقيثحتىبيماشأشبصاجبرحالةإذازالمتوكنث

2اايمباخبآلبةحؤليئمتيممغبقضيضيهاففمئهاسئمتؤجاة
مأناقييماتهاءكغأخافىتيجاولتثأحلفطيالىيتولون
جآلتهاعنها8الشئقراكماقذبخففةعمئيالئقيىيمففزجث
نعاتهاذخيأملمىأزئتبالةئةاأنمتمثردتفلؤآل

6مالهالياننتأيؤيالقناؤزمكعاجزمكصمادفتلؤبصايكقه

واحدوالمحنىأضادباإنقبفىويروىبالميمالضمىويروىاليهايجرلمأىجرىوماالها
الرحلىالرحالةوثكذأزللماصمااىكضثلهوفو9ىماخبربدلبالىماوروى
سام2دهاععناتحافيلوجهاوزعلىتشعىأةالمرعنساجكنايةرحالةزالتيقال

شةجعا4فعرؤقانصبوافعبالروىضيضهابربةقضهااوقصتمثتقدالئأتالثيخقبيلقاص
علىاخرهممنقضآأىحاالقعومصدولهأعلىجعلهكالمصدروسيبويهنعبالتأيهدومن

الرسولديةبموضعوالبقيعبالتخفيفبالتشديدتمصحوغسحبآخرهمؤاوقيلأولم

هملحامحوننهمدأاأرالحيةامقدموسسباآلجمعاسبالاوةرمشهوةوبصقبرساملمحضكايكلاصيط
لىبقولونقوله3مءتأهبآطاهميكسحونوفيلشوعدونهيهدوينهدوهم
عنأىعنهاأضادعملهوفوالننبيهياوقيلمحذوفاشفالمنادىايارجلأىآحلفيا

فاحلفمنىبقبلوهاحئأحلفألفأقولاحلفيقولونأىاحلفمنالمفهومةاطلفة

ئعقتوقدتالنفرنجمنففرجتلحلفاااأنقىوالضعيرازعةاكفتنقطع
جلدهابشقظهرهاءللشقراالناقةشقتكماذبةاللنبالمجعنىالهمهذايربدكشفت

وووىقدتبدلشقتوروىلسلبموالضميرأخادعهمبدلأخانلهموروىعنها
لفالبأنلهاحتالوكانلمتالبنهوكفيركثيرأهالموتهمففرجث

نعيروفاعلهازقثوأزلتحالهاللةلحابالهالةوانمبنامىهنوعليعلىرد
منالرمللمجلفةمنبدلوهولصاعقةحافةهناالصاعقة6سلمعليبعود
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1جمآلتهاآليخلنبزفقاكقفتمآكيغتنهأجمذهافقالو
لمىاعلبابنعيلرايهجوقال

2ودمؤةخفيلعألأؤذىددفوءزسنئئي8إئؤاإطال
3الجيإلخسأنةعطألطبيةيااثاكئانقوكالتىذاؤالفتاة

ديائودبافيظالعأدطفزةمنثثئشأئاموأبناكا

اتاييإلاقنؤانكزمالىياخينتآليةؤهيئينهاختامألأديب
افنطواومالوعلجاصمهولوقيممروفلووعالمةرجعهعروفالتراب

اجمعاصبورماوهالتالضرورهقصرهوانماالمدوأسوفمعررملالقصربالكمرو
ذلكفأبىالينإعادةءطلبواوكانوايحدفةأعدهافيالضمير1رهل
باألرضألصقاآنارهامننماالدار3وراالقامةأشواإ3المنقدمكثير

علالرفعبجوزيخهدارفوله3هلكأىأودىفاعلوموداصمطنانؤدوادلةو
بدلأنهعلىوالجرإذكربتقديروالنصبيؤدأىهوتقدبرهمحذوفمبتداخبرلهأ

هعطالفهىلهاعادةذلشاكانفانعليهاألحلىالئوالعطلبةالشاوالفتاةرسممن

ثترقىويروىلصشرههيفىالذىولدهاأيامبابئويعنىالظببةبريدكأنهاقوله
الممنىنونوحذفوولدهاظبيوالفمرالبسانأىتجاباومحقمعهالثىتحركهاى

فيلمعربفارسىوهودوبوذوأعلهنيريئعديشئوبوهوديابودالىلالضافة

وفبلديابودالبساخلقهماوحسسنلسمنهعانهمافاظصبفيصنلماهأنياسصناأراد

ثوباالفباتمنعايهمافكانواألزهاراالنواربينيمشيانخصبفيانهماأرادبل

ئوبمجتابابهاالستبدالكوقىبمرشهمارضائهمامنكانهمالأىالمففلوقاليلبسانه

وهىوجملةتدفىفاعلوهوالمرآةواطامةتقربثدفى5بهمسرورانفهمافاخر

وهذاوفهتأىأهنبابعناوالتوانصروفوالكرمانناضجواليالايةحاالهية
ؤولونهوالبثربونتأوبلغرمنلمجبزونهايهوفبونفاادفهصالىالمئفافةان
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اويرةطأمئاينخففي4شؤذادغبتةاجطاياؤبتبناثهك
3جمإلواأدتجكالئشاؤىيةبمضممأوهنبفيخلةأزبهؤين

2اصياخيإلاخرينتقصدناداامتآليتاؤبممافيالهئؤدخوصيى
4أودكيرااللؤدؤلىكحيئةمالردثنىىئباليكفهن
الجيإلثافئثاةصالةحنهإليإيألزقيأنزبيعأأنلمف

6صفعيلوتيىزاقذلييئآلشططتينأيجاثينإكرهتناة
7آلففاديدنفاخفزايخمعليقذيحءؤافإنيأتيىوإق

سوادبهقنوانبدلبانغيوروىاالراكغرنأفضاوهوالمردياخنروىو

ءاسيروالقودااإلسريعةأناقةاكسرباعابةاكأواتوطتباخق1باناخرباثحرها

ءفوداخوالقودبلاالنوىأامووبفييعونجباظاهـواقالعةطوتاآلاا
ىوكالنشوفئجمعوفئيةفةمتفروشتىجاعاتفاآلوأزيصرعنيهوين2ةالضاصوس

أيخدوهومنحوغيديلاأولسارواوأداجواسبمارانأىنشوانخوهوممثا
تتبارىأصلهوتبارىنالهدغائرءخوصاجمعخوص3اعطافهنتوألعنقهمالت
بعدتغيرنوتقصدنابرةافييجعلالذىبلاطوهومامزخزمةواالالسيرفىتتعارضأى

السبريفييتبارجراايواصيرهنغيرذايقولةاجراوسصخودحأصياخيدواسمن

بقبهنأىالزهامكأيايعارحنىرىآلوبصاتةاإوصاظأىني4نتض

ضبرتنبئت5حرعظوستهمفيودابحيةالزماهـاشبهالجبلوالطودزمامه

افحثاالموالخنايبعثويهدىهذالألخلاىإبالرىوانءعلباابنهووالربيع
أيمبراعنعطفهكفايةئافىفالنءجاملكنايةوهىمتكبرأالجيدوئافىالمنعاقفي

وهذااألصعادوالئعحيداألضدادمنوهواالنحدارواالفراععباجضنب16

وهوالنفخمنونفاخفاالوهوومجالمقعدمرنمجمعالمراغم7تهدبد
التىاواطاقفيةهـوهىبالكروافديدمباللغالودخوالمغادبدبرال



3

اإلمقاحدالحؤمامنذالضرجبنفاركتئعفباآبنيامإنآل
13ثفئودءآألثئجعلىيآأصاخاقتنرعتضحزاكااغؤتإدادعت

مخزودصوكعارىئأإألسايتيجتافيألعئلكزمطفيئمهإن
4يمفولمحإوفهوداولتآناصعينصرانهاغزيمضمشتوقذئصبغ

المغاديدنفاخعلىقدعىواضعفافىاالسخطىتيأإنوبقولالهقوحفحةلالحتبإن

مقارعةمنمأخوذالمعاشاهوالمقارعةاققدمالريعهوءعلباافي1المتكبرأى
الناقةهىحكوماصوالمحثومالخالصابناوالثعرجبالسيوفمضاربتيأىاألئطال

غوثهادعتإذا3أيضآالشامعظجةوهىهقحادخوالمقاجدناماأمظيمةا
ائقطروهىطبقحجىوأطباقأغاثتهاعتوفزآرهاأظوضراتهاواغوئاهقالتأى

جمعواالثإجبعضخلفبعضهيقطركلوهىأعقابوروىالشحموالنىضحهها
يقولبفىفوقبعثنهمجعوقومنضودالظهرإلىهلالبينماوهومحركةشجع

العرفط3نبالفأمالتهاظهورهاقىالتىالشحومانرتاضرااينقلاذا

االبلهوأجمالغاأغصانهساروسقطتاكأاوهىءلعاحعوصلمعهعروفجرثى
الذىأسالقجمعبهوتوقدوأراهطسلقكرهطجمعقاواألئروسهوجماجمه

ووقهذهبالذىالعرفطوهىاألسالقمنيهونأنينبكهنفسلقجمعهو
أفآلرهاضرانها4شويمقطعالذىوهونحفودىويرالمصوووالجرود

االبنمتالقليلوحمااضبمباقةغسمحعفاألوللمةوالمههةبالمعببروىقوص

فينجحلبفعيألنهبذلثاسعىإلبهتوالعافىالبنمنانثربةهىوقبلالقدحقدر

نامعمنفيهروىجمهودوغيرخالصهالمونوناصعالضرعإلىبدسحئمروقا

لطيبهبهشرفىياحالذىالمثعخهىبالمجهودارادهكذارواؤنبممجهودحلوالطعمايون
لبنهمافينهكاطلبيجهدهاالارغشأنهافاهفىمجهودغيرحلووواوهنوحالوته

ودوامالسنةعلىدرهاودواموهاغئفيكرمبالوصفهاإةسيابئتال



ن

أئغؤدبنبفمافايميافاحثئممبهمادتعنتنبايهاتبافأذغ
2ؤزودغإزثربعألتجلأخييياذقدكإلؤابنهماذنآمزوإني

3غيرمرغويرونريمىثنمحؤعنبيماأدوذأتؤامزذيخمائي

8ودؤغيرتيخؤلىبننتةأبيوايننشئاخثىالجحاأنا

بالعؤدالعفباهـغصهتليأبمماحمتيبهبقئوولنمنخلثمضة

برداأحرقهفدصليفاثذخجعا4ثمالمرعىجيدمنالعرفضوأيرالمراخجدوبة
أبنمنئابتفدرهاهيمازراالمرخكانوانىفقالكلأفدعفوةالذاهبوجمرود

حلوالمونالصعةهذهنفأبهوفىلهلوفدفسداذابناألنضالصهاونإ1ناصع

ثذلفهكاحبمعناالبلهذهبألبانادفعقولت1لمجهدهاأنغيرهنلمجلبها
الثعماخفبيلةانذيبو3بالخليعيرهءعلبابنلمربممسعودوالخطابئفيس

يمونحقشريعةالعربتسميهاوالانشاربةموضعاالضلفيوانشريعةأخوأحمى
يتهكنالاهلمجمىانهفالمهكراح11نهـىاالمطارمنكانتةاتكداالما

لمجربخطاحالرتسؤىكانتأةاصوهىردينةاليمنسوبرعالردبنى3
عندطةوهىصةفرخوفريصصهمرقأنهعلىتنبيهآأقوامإلىالرحوأضاف
مرعدغيروفياسهالفزععندترعدوالفريعصةالرعدةمنومرعودالكتفنفض

نسبةالجحاضى4جأشثإتخحماجممىلهإبقولنظافىولهأرعدمننهال
فإنالطرنهكريمايقولسبيةأمهالذىموالزالثماحمنهمئعلبتوهوأبوحىبئجحاشالى

يوشبهصدرعننائبوهوالطىىوايعبئرشبوولدتنجلت5

عمبوهوبالعاباصاموداعصبأىكاالقلبعلىوهذاالعصبعلبهجعلوعصب

الرماحبهثثد



5

وثهإليلعآشمتئىوآلتناقؤنكركئمشاناهبنلتمكأئمظإ
اديإلالقر4سذاةالبدكزلكنمصابقيعةفإقانقءالزوإفآجر

2الموإيغييمامئاقسماألظنييعليخرئيؤطمخارر
3والثمتإلةالطتييانةءآلماكراأمرأج3يتالتخسإفاؤإن

8جفهودأألفباينفجاذتأؤليوالتأطانأمرتقتفاءآبنلوآل

أودصؤنجرنجلئايزوكفامئهبموكطبغبنجأألناحقفآ
6وضطزوبليءرإليحياوآئتاهلكواثنماابخةإثتئكسوآة

يفاجىكانإذاالبديهةكرفالنيقالالمفاجأابدبهاوبقةالمساراطرنحهازالر11

عداهبالةءوعدااالرئحالانصرإحفيواسةشحرهبديهةأنئوالمهءاالوافوالبا
علىعدامةإديدكالمهقرأنانعنىوألماحمإبعلصربالىيدةقردتوالقراديد

جمعواألذايموةخوالىالمخرجاخةهـاوخراجعالوطإرزفي3اسا
القيديلنووالمواتاكنمواواحدأمأطساكىالاناصياعةوةإضما
ألتظنىالتحسبق3فوزفهاحبلمساجلةمستعدلهأوالمحنىءترأىسيرهاتخدفى

كراكنثوانالظنقالكألىاامااصواأبئراأطىارو2األلمجربلمهـالذكأهاو

8الماهحيةشأناضركاهومنوألأخال44تعاهرالندريئفىعيسفهنحه
الطربقوالصهنهغرفأىتقبصصأصملطانواعماالمؤضينأهيرهوعفااق

عفاذآلوردنكابننالخرفاللوأدرةاطبكفيرمرتثااوالجبايزبينحاالو
فبيلةالموجودإالنخكافيذبالنوونجلةالثحقأىبنجاآلقاطتدمبآموردا

االرثالنراث6مثبتيخرموطودوغيركرم11وابرحتبهقتهاعلىأقفولم

عوفبئمالكبئرعلالىهنسوبةفبيلةورعلثمةولالبتنسبرجلامموخفاف

بنوأبورعلوخفافوهطرودكعبهطرودقالىبةمنسوتجيلةمارودونبوى

اندبو4



ا

اليإلأطزاتتييهتكالئيلثنمإخوتوندتهزآئوذوالقؤه
2يلبالمقامضهاأتئمكقإطيآساهذهاالامماوالقينىتلذ

3غيرمحمودزنهافذأؤصاخشمأشئذاففكؤإن

4يآلجأليإلياؤفئعووآلالهنذعادئنايليفيالصرالتإ
أيضآوفال

وأقفرابغذليلىأقؤىبدزوةتغئزاقدشأذاليزسعأتغرث

6أشطراغزضثمزحبيصاةبتبينمجبزاةنئةخطكما
7راتخثأنميبذحثوتمنمنافتىبزحلىشمذثوقدأقوك

بئمنأبوحىجهز1مالبكئطرودوإلىءوصلءرغيرمنخفافانلوفي

منأبدلهالفااباوههزوالمرادسايمبنبهئةبنالقيءىاعبنبنروهوسليم
أبوالضيواص2الجراعفيبالسبلشبههمالبعبدةطرافاالوالعبابيدالقوم

مقالدأومقليدجمعوتجليافظكاناثاألواحدقبلوالمقايىالغائبضدفبيلقوالثاهد
بعضعنإصتبعفهمأنيعنىبعفهاغيبةالخلضاهدهاهقاليدهاليمدكأيقول

وهممالنجزهيربئثاسإفىبةومفقايلةوشلىكتدفهتدانعك3همعيجلال

قفذالىينسآخروبطنحرامققنفذالىينسبباىمنبطنوقفذاظزرجمن
بيفىوافاربةاالفرابثغإبركبحجهمإذادافعوكيقوللهائمجنبهاوتعتزمالكنا

حجروىجالودجمعوالجالمبدنعتادالنعودوألالهندإلىمنسوبةصيوفالهند

5السفلةلفهمنألنهابالحجارةالمفاربةعدمعادضهمأنالمحنىالجندلمنأصغر

بأكنافغطفاندبارفيموضعوذرواألرشباالصقآئارهاامنكانماالداررمم
اليهودافةبالكسروالعبرانيةكتبخطأ6بمعناواففرخالوأفوىالحجاز
ويهسريفنحالعالمواطبهالعريةعنطيةأاعدلثكاةالسريابعنهغدولةوس
نهت7بببنهاولهاأىأسطراضوعيألغبرفبالكسرالمدادعقببرأما



2أ

1وشيزرإحيمنمىغإليذآلهمىسابينئضاعفاآلمالءبيضاامعلى

2أتيزا8المرزثئهلألكذااثإأل7يضاأئميالهطوقلث
مأؤتجزعالثمةمنخلدةاألأكقشيخاوأعمتتابنتىولبه

لقضؤؤاسققبأهلبامينأرقضىكبزازؤحةإمئمئابكاناكأن
15اثغئهى3عفايفعلنعزاتجعذهئمآلمعيشةتصاببثتتؤم

6ؤلعذزاماتةيدرينومهـالتكاهليألذنأنقلثاتذكرث

نمثتراالئاصبساشنءاأبألبهنمضمفايفدثؤاينئضرجاأل
8وراإااقييئااتخهالمامناضئوكاناةنجتفقزبث

لمضافيام1العبنهنبنزلأندروأنليةتوقدفلةوبمهـ

منبالكسركورةوحمصبعددهكرةأىعىاطوعديدبالفولمحكيةوالجلةبتهحبو

زهانظرفلنا2المعرةفربوفيلحماةفرببلدوشبزرمحيدرالشامكور

معكبولدالذىوهوترباالد3الجلالىاضاتعهامريمواالاليتصرف

أصلهكبوالراالرواحمنلةفهوروحةالفناهالشباب4أخوفخعقوأوجر
وغضورجبلوقيلءماقيلوقحهاالسينبفبموصقفاطاجةواالربخاصةالبميركبرا

غضورافىآلسقفحاجقمنقضىءوروىاففوراوىوىمدينةوقيلئنيةوقيلءما13

اضمبابةإلعباقتصاببمأخوبواللقمالمؤذنةالالماقومفيالالمهبةرهنقافىوالمها

منفقدالمعنىقلبالقليالبعدهمأخذالمعيشةيعنىمافبهإذاصبنءنااألامعطفافيوأطهامايقى
شالبههـفضوالظابمالحمارإلعفاهوأعلشعرأىتغيرعفامنثدعلىأمعهأعيشنثبم
فةلمعاواوسبضةلمقاايضآمنمقا7أللهبمايدبزبعىلمودبئشلمابمىأطاوكاهلالكا6

ياتوالماصخماركافيالبرةجعلتالئالناقةالمبرا8جميعهوفيلبصهىالتوسافى

النافةفلمرلجالونارشهثدتالئوالمونرمشهوراسقووهوماصخةالىتنسبفى



أل1بعرادالنوماتحاتسنيثؤة5غرشأألشزأصأاؤإ

2اصؤرشأقآلضغتخدعليضاغرالئيفثلؤيجعلتجاييه

3رافئأكانذماجوبملتبةضاكرويهاغيرأئةفيتبءوآل
116تعدرأنولتتاادنابيذإةررأذراغاازاقيفيكأث

وأهجرافييماجازكآلصمعليهاضرابهثلاقاألعرئمخذة

خراوةنعانأدقالكيمجينأتيمافهسا3إاجازاااتقول

لمفيرةأهوةااالهيرأتولماقوله1البديعالتثبيهمنوهذاءاألنحنافيبا
واطةبهفيزبالزابعايهاالمعمىاالةشهاوعياالمهوبعيدهبزية11وقبلهوة

هوةسقفطىىكطوعلىسثمرفابىاالضلمارأتأرادجهكفيهافيقع
أفرضواابىتئبهقاظائيذألجماليةءنابئ3اروشهومضيتتركنههغماة

بالرياصةيصفهاالضربممنوالمياحىالنلوورالتضويسرجلحزاميرحل
ةصساآلصودالمثعربذاجوالاطأذتخلفالقافقؤاأعلىوسالذفرىالمكروه

سارصهاأزلوالمحئأخبرهاداالوربنحولونواتاكدرهفبهالذىواألكدر

اازهيلوغاغيرناجولتبهوروىأكدرنأنبعدنعبامنالسوادشدبد
عيامدلةأاصيبذراعىهايرفىتئذرعوذراعيهاضبه4ااذراعكانفوله4

ترخفهىألحئأىفيهاجمرضرنهاكاإممااقعنهاحوقدصاحنهاببراتأهلها
اأمدلةهعئإنلقيوتنضعهاعنصحوتشوتحافتعتذروتضعهماليديها
عقبفىأىالباببيدلقولهاحهىاشهمااظهارتدمنفهىذراجمهابحعنتدل

نعفأئهاالروايةهذهوممنىاشبابابعيدوبروىالناسإلىتععذرقلمىالمسابة

افهاعيابةنواىاقاألعيهـجي5النرةاطدثةبحجهامنأفومفهىالنسامن

غبرهادهنزوجهاناضرنهاوابناالصلوهركرىبالىقميحءوسالمجدالى



2

1كأزاأزغماوهافبتءامةغاياآزالتاتجاخيعرن
12ءء

مرانجآطتاولةضمبناكنفرتذاتصاتذالفاءابيضافي

3راإا8ذالرالضصنارتأعاخإروءفرالتءزمنشرقدال

8عنراااأنمبىوعفتىأنجارهايالئموغوفدباثولنقي

اسفاإتهبشايكلنمانمهؤإذااضهفيموفأتحتاوىبيقاكأ
116نؤبرااونطشهاليرأكلىزفث51ءاصادثمتفراهابنن6
افبرةمنيخرن1قباالذىفيناه3نقدالحوامحبردلأاضدوا

اماةاواحدكامةواعدثهونلمهاحاتأزالحنممكجةاانفحالىصيممفى
آلةمامتأىالثيلادأليء1ط5أذءايىخبرأنهعألهرفزوص

أتامكدرأغيرساوهاثاقريىعرفلععابةاوفيعةبصهع
يظخضتاا2ااسلمةلىعأافثانزحكذياذاكايىحابةأا

ينعشإجلاسؤانتبثواتصلمىانصاطف01خءاآلالدشنضرة11يةن
الواومقوأيزعيأيضآرجلىلمعرفىحاذانضابنوصالوهحزبداموخ

النفعخالثرف0بهمارهمثنفىعفضثرألثفمالنسبثريفةأحماالمعق
111بجمامدلةأنهاالمحقالمزبئوالحبررمتتاوأحاحامحرطياتمراواانعنىوالز

اطارثوب4وراصهاوجهاهافىكلتبهجاخارألنهاالعنءفتترهرففال

فهاوشرتهاعازئالمهأصلىومبىكلالصاهـصم11فةالهرأسماالمرأهبهشطى
ههوشابنمنىآلمىوأليةهعروفةيةدىآواناهبهمانعيرتفلانأبمضعاض

بأظافيرأمابهاوظفريجرحيكلموالرحلحزاماخرشاوميماتوفوموئقىانجات
الذفرى6باظفارويخلبهابيهبنابكلمهاىابئآوتألنستقرالمثاطهافاأئالى

وأكففاربتوقارفتمندبلجمعومناديلاألذنبنأصولالمقذالىنعفمن
معرونيشجرامشوبروامانهبتخرجرنالدنربرونصرونايدوستجع3



ط

1الئؤطأخرراألاهثوشطزاشأماقهاشطزاسطرالعبنؤتقننيئم

2أعسراخافيماخذفيئألخمىكاخفةالمحارةيثلممنماا
12وؤاوبيماسديساهاأصآتجمائةهدوء7مااذاؤزذت

4تموراقدزفهاصنعامقاوصنئةنهألالثمحتهاأنعوقد
تحئعرامااأياباقيفىبفيدجحتوأؤحزحانأعالىمنتس

6صقراوزيروأثبإنفاؤةمماابذابآفقاكهتقتياذا

كانهالنظرالذىواألخزرنصفهانالهاهـنماادهسفىبرامشوابصارةذفراها

ضظرامامهاونصفبهتنظرفنعفنصفيننظرهامنفأنهاالمعئاشقيناأحدفى
والحارفرسكذااابعيركاالمنبم2نشيطةأنهابنىخوفهامنوطابه

الرعىوالخذففرسكاطافربعيرهووفيلالعيرففرجمعوايفةاأصا
شدقإلقعهمنطابرالحمىيئقوىأزمنعهاالمعنىضاصةبالثماكعىبرالذىواالعسر

وتواصاثمعححهأىجمةتوجمامهسهتأىاههمبالغةءهدو3
تعافهأنهاالمعنىالماعنارتفعاوراوثالبازافبلسنوهىصدإستثنيةوسديساها

قلوصيررىفىفتيتهنعاموقلوصتالاياجمعاتثص11أتلتها14وألنشربه
أنالمحنىستحلوتمورامعاهبااسهوقلالريشصشارربالكوالزفحبارى

صنيرحبارىقلوصقدرخفياعلىقدرظياأنهارفصاراوسطفىصارتاناقةاهذ

موضحاسمافتحالوفيدقاتعيخلفعظمنفريبجبلرحرحان5

نباعدخواحدةالآلفيينضهاسابينقطعتأنهاالمعنىمنبماالياوباقى
واليمايثوغاظاالرضنارتفعهاوالقفاوزتقطعت6مابنهما

اظهرلااوبداجارةاطمنأعىواطرةوادامهانلونوهىتةلونهفيالذى

ففافعاهثاأكاالمعنىضقرلوةفيالذىاألحموواألسقروالورداعالقفوسماو

الننقالاناسربتيعقرملمفففاايظهرجرمن



الث1

1اأخفشااللينجإإبازبالةزروزفنارسينمزواؤراحث
2امجاياجءيخزاصصمزاآلهصيتزلىعاميماإةسعيطهاحراقتفا

3اتتكتثمخدىحايرافوزيقابثاقىايبرشدابعليوكاذت

8جنيهاقدتغورااخصاكؤقبههاواذذإبءماعليتأل
5اأدبئغيزبيمايتخاركإلىاحراتمتعايابطقدتنائا

بتجاذياونازعىاتجالحماأىاياهالزدرادهابذلثتونتهعررمالزرود1

ءالرداودوناطارمنأوسعثوباألصلىفئابوالجإلفوضعمعرأولهبفمزبالة
زرودمنهعبعدهااليلامنبقيةقىزبالةاليجامأنهايعئخضرةلونهواخفرفى

بإنمفازةهصنرةوالبيطةالففدونوغلخلنفىاشويةاألرضءالصحرا2

المجاياتوسمراطجارصغاراواطصىئةاوترلىبعةالحروالعاخفوالعراقاالم

عصبوهىأفمباجمايةالعجاياتجعوالموصوفالىالصفةاففأكأهـاجماياتاصا4
وهوصاباوجمرابئالداعندرسخيهوتالخاتمكفحوصامعظنفعوصيخهصكب
فةوساوانإتحاالرافرسأىلمحذوفصسفة لمفردألضافةورط

األرشوهىقارةجمعاقووواموضعاتنانالاوذاتبتقركادت3اياتأاإلىصحر

أكزوبربريزجرمااوقمأىليا1يحدوالذىوالحادىادودجارةاطذات

فزعهاضدمنندهامحدأضانيراذاتمحلفىفىكادتانهافالىوايكلألم

يخمعنةالجبلكطاوفبوامحروفاصامحغرإمذيبا4الحادىصوتمن
أتفالمهعينهافيدخلوتغورنالهإصظوقيلالحدقةماحولوإلجلىالماهفيها

دنت5ناطىغايةفياتشبيهاوهذاوضمرهااتعبيمنرأصهافيغارتعينها

وعاجثميبطنهضافاهثلاألبعينهلموضعفىولماالرضمنامفىالةوالبطنبثفر

علىنحقهاومدتبركتئنهايعىمنحرهاإليهاممنعنهاهمضهاوجرانأماك
أىلمحذوفوغيرصفةبهبرتفعبهوفيالىكاهلواطارألعلىمعبمعنىوإلىاآلرش

أدبرغيرظهربهبرنفعء



آ
ةلمهـء

زوئاأ9التاةاةااساإاثمىاينغزةإذبنالراعلىست8ا1وقذ

2إصقراآهيخطباباهاضمارخيزيخهأجنمخلىءانايطوأعرضن

21أففتهراالراقيبارىتمااليثيذيئاةصصافالزهافرر
يعضهزاذونإصرؤينااذكبورىوقذالفراتليبتحن

فراإراإلو1يلتءآنجماهاجمايأئمءريخشمفئإفىت7ففا
خءواشكهبافعالبريدانصامابارهااجريديئاوأالبتكى9
اضلىايدوةةيرإتاالرابجةراطزافرنئببصمراومنايافاأفرةوانهتبه

حئافىتلهتحووهويماذةالعلمواأصمياعهودثسيرالجتاوةاعلاصغيرا

لىأتتبدلورفىواطذاالتةوغياالولفرلهماوأباطجابثوارت
البتزاصماأنالدراطنأباااجرادتأوتمةءااازر5أذفالمالبريدين

ظهرضأص2أكنثحىاقتذلمحاأزالعىافتاةأالباسشاألرشروالى

االلاؤساصمارتخواتصايرألاااخجراوهىةأجحوأجمحءمووخفان
نهكاءالمظاعاةعسنخظعااميرأاأيردبازنشيةءبانياةاخروباها
أقىحهار3حريناباواارببزهوضثحعنوالمضقرالجاعةباعئارنثبو

غاثرةءعاووأمواجهتحركولاألكأحربذلثىابحرسىإافالرواحالروفتبها
منقريةالرلىالبحرايموامليخمحنذىدهةاقالنالةهنوهوالعينين

امفافرتانهربعالداؤ11اتكلشمةوبهابشدادنواصنيواذاأعال
وهىءالراإآلبارىقريةعلىطأااحلروتكانتأنهاااكإالجارة

ماعياألصللىولهثبعلىأدلىواطنيزمننحنتابحرافةعبال
ارئةخسلاانوأسوامحروتنجملورويدىهشهورروهوالفرات

فىاافاكرفدالةهـأزلحمال1أذراتااسعلىمخرأنهاقالىزأكمودروحميرشا

األراحةنونربمرجعتتفا3كاأوولعنبعدتاأحمبربعنىصرودويه



ي

1تخذراأنقكزنهاءلنمالقمتينخفاؤزذالزادييثتاذانا
3بشراحإقغذؤةالذجاحياخلحتحيحينبهاأنياعلىكأت

مقرتزاثمخعئميةمنأتجعئابهاهبابهارليطإيئآزتدفاهاادا
تبمرااليلباحاتمئاقجر11نساطفااإللمةعنذليستوتي
أصفزااقكابمطتوجاةأزعلطارذأقيتذئتهنلئا

والالذبميجمعهروفةءدويةسعيوابئثااميإلىوالنبمإلاألردوهي

المفطىوالمكفرفياسغيرعلىإوزيئيجمعبطاواألوزسوصوحبخاتعلى

هبثنا1البحرمنبهملقراشبممويحونهاعلىبررعانهأنوالمعنىلالوزصفةيشبالر
العرلىخالفلافيمنوهوبرذوننهعبراذينوااالحمروهووردبمووردنازعث

والقثتبييضيةومنانصاوحوفالموإليالصفةفأضيفترداكالبراذبئاألصلوا

غدالسعرتتحدرهاعيهنأىقحدرأنأصا4تحدروأنقتةواحدتهالفصفصة

وتنعحىالرباعيةخلفسونابعجمأفياب2أبهاوأنستالفتهاالنهاالمناهبة
أنالمعقبحاباالناسهستبثوقتأىبثىوحينأصواتهاالدجاجماحوتعتد

هعآوالضميربهاهاارتدفاها3الصبحوقثالدجاجصوتيشبهأنيابهامربف

وقرفرابهازجراهالتسكنوأبساالنشااألصلفيوالهبابذهنآالمعلوميناخاقةاكبىالر
انعبهاالمقنضىالثديدسيرهاطولطبعدارندفاهاذاكبيهاراأنالمعقأيعنصآزجراها

موضعاالالهة5والقرفرهاسباالاهاكحئإاألرفىعلىالمانلصدف

ىالهأىباليلوحاهامباحاءضوافجرواالمرفئوالساطعاللحاوةقاعةلوقيبالجؤبرة
شملهاأنهاالمعقتحيروبقراهطشاتدارءالمساحولالطائرمطمنمأخوذ

تدلت5إقبالهعندبدبرلهالتحيربالميللماحامطعالىاوذالثالصبحهنساطع

نباألرهيثةعلىانبالكمرجووالقنيةرعتأوأرقلتموضعبالضموأجاردانحطت
القنبةمظأصفرببولرمتأنهاالمعقأصنروهو

اندبو5



ي

9يذااليضمرراغتلنمواخزننتةالناصنأصعننبعبرنكل
أيضآوقال

3العمعإليريهاأزدونوليتيدويئعرانأتيوقذؤأيث
3وزااعرىاءكاكاختوناليءعيؤاخخمايايذ
4آلدبؤزآلئإلوالرخؤاذزهاهابيةخاتف01إذا

اتصيزاإألهاءضؤيئنمحرإهازنعواولونهاكادت

6زوزااهـخةئغتقةخمزاساقهصشكافيت

انااوواهالبيتوهذاالقويةومعناهماخالثنافةابوضحزرصفتهنعته1

بسمعولموحدالبيثثسممنوفتاألخيرةوايةالرفاهلرزمضوفيزرمشفى

ءافدأوبريوصفومحفيبيرصكلأنئالىبمعفطالمادتينأنما3والقافبة
بالتمنيرأخيما3منازلىوأرحلهاهانموتوالديرنجران2الناقةؤه
القالبورشعرىواتظروتلوحبصريةممطدرأيتبههفحولنارءوضوتموة
أخنهاوسمثغيرهايعبرطولمخمآعياهاعبرتألنهالمجورآيمثءالجوزافي

منخاجمةالعربزصاتمنيعذاكصتحىهاأفىعلىبمثالنهاالغمبصا

أخبىأصباوابلقاالىالربمادبررواعفهاالااليلسوادوزهاهاطفثثالنارخبات
لهتهارتفئتظنهاقدفااذايدبهمنلهرتظهـالنارهذهأنالمعنىالعربعندالرياح
يبحرهاأنبتمافرالمعنىهاءووضاطاضبثفاقرفاكادت5االيلوظالمالدبور

ضرابهامعتفيرفتأاخرسافهت6مساقهاانظرابعداحديداألولورفعوها

انالدورمنوتديرضاربهابرمفييلبهادوقيلسورنهاوحمياهادنهافيعنقتأى
عرفاوروىالاالنجمالباتألنافربمبادرتأىسافهثبدلباكرتوروى

سكرقالشوقفيباتأنهقالمهممزوجةفيخمراضربتأىنهرعدل



3

1زووالئرائباديتياليإبأعنىهلطيصخنتئتملث

2قئوؤآلؤهادمراييهاقتأطففاه11إداؤإدآلجي

ميهزوااقوماألخزىقيخرإلخرجاوزتكفماوقؤلي
وز4اضالضئمرانإقتوقدةينهاالزخلنيناجية

زتضممفلئىاانثئأخدليبجاأصآلبعل

1حفبثسيشاأبلىإليأريلآلذكادآلفينهنجزتي
7إخزوؤاوآلقيألظؤايزهاهاصأالفريانزأىأننلئا

أولاألدجممميى2بكرةيروالبكوراجراااو1سيروالتهجربوصلنىيباخق1
هناومعناهالسفينةاسمرمنمأخوذسىعيرايهاجمعءووضعثوالقثبهضاعغيرأواليل
واظرقجزتاوزت3ىتيهوببورضدالدليلوالهادىاالظيدتافياذا

بعةالصراناقةاالنابرآل4همأواخراقوماوأخرىالرلجحكالتتخرقاسعةالواالرض
والضحربثاظىوتافتجالبالرخاصلبعيرعسكبحلالروئاربمبمنجوشالتىهىوقي

15اآلقىالبيثفيكاقوخبرابعيرابهمايثدضفروهووالضفورجمعالبطنطاق
درىءواألفايظاالوحثحماروالجأبارفيهماظهرامنوهوصالبجعاالصالب
عليهناشتلوتضمنهنالىاطرهنأىلحذوفعفةوهوالقبكحنىوالاللىاالسود

شدمنضفورهاقلقىاذاللناقةهذهأنييعنىبالبادموضعلوقيأخطفانجبلوإبر
حرارمنمعروفتنبوالبهمىالرىمنرىآنثاطاوقوةتزيدوتبهاضعرها

الدكادكوأسحواالولالتأنيثوفيللالطاققيلاهماقوالفالبهمىحدةياوالبقول

موضعميرأريكيخرذلكفيهوتيواشوىماتكبالرملنهـوهوبهداكجع
إنفبلوسليمابنىضعموبانالقر7ضعمووحفيربهمعصلأىحفيرومناصبهوفمعر

الحارهالرخوالحرورغبرنهوألختهافاياالىءألماجمارىوهىقرىتجحقريانا



3

19الضلمجألىعأيكماوكشنحيةمعاةآؤئوهانجةأل
2غديزأؤباألباياححمابىأبافيىفيينئربددعاة
3زاألصإصةقآلذوفياالقصيحذوهنبهنفطل

زبوالينعلىأرن01اداجزةكأنأأقتث
ززأوآلةهـالؤتاداطحابتقوذأصمؤثرتجذأة

6ميزاا3ةاوآولماعراذةءاألقرانشرددل

7ثيز2ثأليمؤذليتتلطربمئإليزافآلةبأوأبغ

كشحاواءحدإألمعاواومعاهضعرىوطواظهراوالملبجمطنهدزقصلبهأحنق11

فيذكرهخءمووذوأبانضربمنتمماومثمربطلبهدعا13هعروف
ءالمايمسكالذىخءالمووهولىوقفايمحىجعوحساهياقوتواهملهالقاموس

ءالمامنقطعةوالغديرالمنبطحنالأبطحجمعواألباطحفيحفرعنهرضا1ئحث
هنالفئباتوالقالئصاألستقامةوالقصدلمجوقهنيحدوهن3السيليغادرها

ببماصمرهثاوءوالخاالميمبفتحوالمنخراضاصااألفب4تأجرالىواألجيراالبل
اطدادفيهبالكصرساينفخأحيروانجيرالماالىوافونشطوأرناالئفجلسيوضمهما

وؤنمنحنيخهصوتالزجل5العدوعلىصبرهعلىيدلوذكبالكيرأنفهسعةثعبه

أتانهوالويقةقطرباايننىالذىبلاالسائقلحادىأبهياواتظن4احادأصوتولقول
لحذفاألشباعوأصعلهنتثولبدلالضميرخالسباكانهىوووماوالمزميرصوتبضمهاوالزالى
بلاالحادىبهاصوتوتإذاإنانهصوتهيثبهبصفهالذىطاراأنالمعنىضروؤالمد

فرقونردعايييسطوأىفوقمنأقراةبأخذالذىالمدل6مزمارأوصوت
7ابطثاسدهاعشابهألحعاععيأنالمحقحمةالمزاوالمراكابهأصيوأفرانه

إلتسمعوافوجالعينوالطرففهخيمننظرهيكررأىطرفايقلبفىقفراالفالة



3

1ذالمجزمةقامماإذانةالرنجكنزتجالكاا1

3فبزالوزهاإكلبانممراحماعوفقريمقؤزذفا
13وزةةألاثاتبإنكا7االى3ألاأكلفخاضر

افصيزاصئغاوئايعئةيخهاضاختتئذأننلما
ابفمآوقال

زهاذالدوافىأنروزالتفنرفيهيهاففيزهاامنذزؤةعمت
6الضإوميرهائسذيهاسقفبادممهطآلكاءاممآلأنعلى

7نيزهارافالهننطينخنكماكزةءجنىبخباهافيوخفت

وانماورةمكرالزجلأىألجهثقأىثهوبهيوااالبلزجلا1

وىتمفعولنىفيالالنةةمووسالرجلعنخبروهوكسيىمنءالئافىع

العدووالشدمنضربوالمريبءالماالىسافهنأوردهن2نثوالموكرالمذفيه

الصفانقبضكدرالوأمامعانيشرهاويآلمربعةتتجعأصصراخواالعدو
وأمامهندخلخاض3وغيرهاالحيرمنمافيامعاصائمةافبماسمقيروالو
الجحضهيرقفرردجمعوففورناحيتهوساحتهذاصاظهرلهأىوتببنأتنهأمامأى
ثنواظهرخلوفطويموزالمهنشوحبوزلزومءالمانواحىجميعادعيالنافاحيةعاى

51زجربعدشربهاءالمامرأخرجهالماأىتعدأنل4ذكالحمارهنتومعناوتعديه

ءضاالغوالمرجطفانلةمانوحفيىوةدرفوذروعفت5مأمنهايبلغهاوطردها
وهىفيهاءالسىأرضوالمرراةذإصايرفلوقيالدوابازنرى3ممذاتوأرض

جعليمكنصيأنعلى6أجزاكاتباراجمعهالمروراةصفةوالدوافىمفرد

حواألطاللأةاعساسبمءوالميالاملىثابثههاصاإلسضدراكوجعاكاخبمعقعلى
خفت7ودواوالناسبالكسرآثاروالدمنةالدارانارمنخصاكوهوعالل

ه3وبكمفرورةااؤخرهدودوءوابادبةالىأ4زصمنءشى01اوارتحلى



3

1تصبألهاأؤيبذليليلىيمزةودنتاسنانء8أبآلاخنمبنتاء
2خدوزهارحزحانمناداخزجتبايهصاكانتناقيآلمليإفىيث

3آضبزهاوماآلماتخفيانؤدينلنابذلىلؤءاتيآلوماداعلى
ئإليزهاظئتكحمقفلناقئبمتئتإؤتاصافنأزذا

1إهيزهازاقيةبإليوتمئسانالةتءظاينأضيفحاءكأن
6زهانوز21أصدابداتيئدبابئءبئيئةؤاهمتقءااا

منبدلأنهعلىمرفوعاكونهحماتمعنىاضضمنهلخفتبهمفعولأنهعليوبآن
معئهوووضعوعنيزحيةوهوالناجنبجعيابخوبخباؤهاخفأىخفتقىأضييرا

إلىوأضافههوضعوجفيرهاالمقاصدوهقمرعىبمحوالمرامىخالكماأىخفوكا
أصحوهوءبالحالوقيباطمبعحنهمضبطهبحدبأحيةوهوبهلمقامهاالمرأةضمير

يتاعئربعدانىالثرطهذاوجواب

حدتهامةوهىالثرلمنلناطرمإلنمثهورشءمووعسغانترلتحلت1

حجارقمودوبدرموضعذاتأراطرهوأسلعوفنمرةلبنىموضعايليوحرة
وادقيلرحرحمان2هاماومحيرهاصالهاجميااللةنثرالتىارقعةوبههور

إثعدةنعاصفااافىاكارأثمالمربيومانبهءكاظقربللوزت

3رهاستوخدرأىبمحوخدورهاجبأخوطإءزراممبدبنأصرويخهكم
يضرهايضيرهامعروفوالودأعطثوبذامتيخرهاالذىماأىاصضفهاميةماذا

مجتعهوهىءالماحيافىمنهستعارمثاربهاالموثوحيافالرؤبةمنأرتا4

ءالنسافيعودوذالثءسوداءومحاللنانظرهارددتهقالآللناوفلبثثمفيفةوثمث
الطرففافىأبضأوالنفبضءشىكلمنالطرىالغعنيض5تقلبهاوتديرها

14بهيساقوقولهبةخباليهنبلدهوتبالةكسحابةمعروفلجوانضاجمعوالظباه

لجبنبثاضمباوانءاال6تبالةفابادط4آفيهذاتهاحافئبتثأنهامعناه



3

11اؤصءآلةإإيأقطجثآذىؤةءلهكالقينازفىابءكان

2يشؤزهايذامغطابتغعتلايثمؤفهااذإطربنيئنءكمأنآ

2خصوزهايطابىاقتجاهاعاليبا7ثمةئياجاتئيمنثتؤذاؤلن
4ببزهاافزفإعالمهكذنيوىاابهاغربةشتهمطيهنايية
ائثززهاسفاةبرياهاتذاؤىنفأبئلؤأناليألتعلىوكانت

واليدلثاتهاأىوراألشانوهىقيودآلهجعلثومدتهءالنساأسنانبهتنبهالرج
أىالدرءغثحاوهوكنءمستعدافواألصاحبتاداتأوذاتمعروفة

الدرةاطصان1سودانهاوأثيضأسنانهاأنالمئالدومنبدتهتجيى

عنىبولدىبكرةافمباوغدوةالحدادناقوأرفضهـاكرهاصدفاجوفتىعصنهـاك
غشاوهاوحصيرهاجوانبهااتدمنماباوتيلأماهنانعماالدارءوننايرعىويلقىدء

عالينجمعإيونا8ءبالعثافهافبقيثصعدالقإينةكمردشالمرأةبدهذهكانالمعنى
وبؤنثيدبهرمعروفوالعسلهالمرأهبهذهأىبهاوحهايهيبشوقهاوناظرجمعوالناظرون

الصلنثياوضيرالموبالقطمنأىشورهامندبالوخعضاوبثامامنوطابث
ذهنامالمحلىعلىالضميرفردوانبأطعهاالمعبرألشانهايروالضهأخذنتناولن3

اىفهمنانحلامايمجوهىبرااجةجمعتوتجاالمحلوطاىالمحوبلالصوالوب

فعهاقىأىباذنابهاتثذالكابذالصاسيتالنحلوهاشامذجمعوشمذيلقيه
باعازهابدلباذنابهاوروىرقاقاطاناواضامرةأىءقباجمعوقبذولهوباعازهامسول

ةءذوالرقالاجملععالمرأهزرهانافى

شنبأنيابهاوفياالناتوفيلععحوةاالشفففيءلميا

ىوافواباألغربةوالغربعدتوشطتمدركةبنلةالىكناشوبةكنانة4

ةالماهياطاذقةوالصناعأفمحوئأنيهانذكرفةومعرالدلوفبوهببذالوجمالذىوالنبة

ورباهاالمربشنفوالمدعلةخالعالت5عاربتهاطلبالذىومسنعيرهابالعيل



ا

11هانصيثلرمنصوليبنعاألولؤدعتالتفليئخبلتئوذ
3رهاأميخهاأدؤنييئوحذأآمزازهارصطثقدثتلثنفاء
3ضريزهااجيف11أعاقيقنطغمرةداتعإآلهاإؤهفما

لم4ءدس

4كوزهازدفت1إالؤصباؤكاإذاينريةغطفافيجمالية

أنساعئهاوضثفوزهاإبهاوماصتآلؤقىناألإداأسفاليغفنذاة

لوةالرا2نةلمةءناماكالىأتاكاأضمنىاا3100ودهرها2ثويةااتهارافى

تغلبلقمنوجلأتغلبىواهداوالحبلتلوذتعوذلثمفىبردإهاهريضىتداوى

فىلوكانتأنهاالمعنىناصرهانصرهاولذلضدولعزجوارفيالمرأةهذقومكان

زيارنهااارهمزوبدتلثطت2افانيامنعنىاألاأمنعركانكوقعجوار

قوةكربالىالمرة31أووأيهازوجهايرهاوأعهدهأىلىالووحبلقطعوجذم
ةعفااتحبواناعناقمرةذاتناقةأىءالرافنحوالميمبمصرمرروجعهاويثدتهاظلمق
أبعيراأعنىمصدروهواابكعراالنحاقيألونأنولمجوزاجيداوهوغقح
سيرهاوضريرهاراكبهاتنجواكأاوهىناجيةخنواحىواسيرهفيامرعإعناقا

ومعفطأتعبأناالعناقاضعةالمطاياركهايرأنخاافومإلباالإضرالذى

محظمفىابهالالبهائاالةا4تيأىالمطاياسيريقطحضريرهاأنركأا
السنةفىدخاتالتىوالبازليرافىأعزاضيةأصيعروانباجااوالعطفوالئدةالخلق

رهاعالوجنتينالمجوقيلالصلبةاليديدءوالوجناواألنىالمذكروهوافاصعةا

إذانشاطاوحدنبهاانبعنىأخرىعلىلكورهاوأعيتإذاوهعناوحلها

بثاضطروماجثالفئوروالوفىالطويلةالعظبمةإلعلنداة15األبلكرامثعبت

وهوففرجمعطفووالرجالتشدبهينسجوهوسيربالكعرنعجمعوانساعها

كاللهانعبهاعلىاسفارناقةأنهاالمعنىأبفعآالرحالفثعدبهالمضفورالععر
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9ريبزهاءالسزاتويازتذفيكمااإفااتافييهتأناةيردؤ

3رهاةثإتجلززاعزأعاممأألاضاالسكماإدااجؤخ
3نجادكيزهاذيمنةلأطكفاربأخضتقكلودىفىنئم

صضهبزهاآبومافذرفؤزلةششرحكلضنأفي11عنهاوفذصئل
1ورهاءصقتتزئاؤااكجمومعتتطاحتئرايثئغفئ

منمأخوذأنجوبهاواحدالرئةتالنفسحمخارواألنابيبثبردبر1
منحرالىمذلمجهمنالبعيرنحقمقدمصبماإتوالجرأوبهوالقحسبأنالجب

ءاصراوامعروفةوالقوسرجحارتدكاوكاصوتهااوافاملةوأجرجرنعلىبرخو
القوسجوفهابصوتفياناقةاصوتانعسشبهسراةواحدتهالقىشجرمنفرب

ئقدمابكاالرواآللفيهاألمردخملفىصمااخةإءاجوج2حنشبيهاتجاهذاوفيها

والزراعفباسخيرعلىعثممرواحدهاالزرعميرأواالشاالوصصارمعقلثواض
القتود3بالجلدفهايراشتداطااذهاسيهفىأنهاناجالمعنىيحركهاهااشورعالزحبصا

فيالذىالوحشىطاراواألحقبأدانهحوقيلحلالروهواخثبسكونوحرقذبمجمع
موضحوذونجاديخهالرىظوأم4اذح41اوأطاعلألاتءااإبطاوقاربناببطفه

ذلظغيرأخغروفيلنبثأوييبحينبلهسنيمنالساقطالبهىهوفيلوكيرهاطنها
عنهافيوالضمرعقىسل4بالبضةلنأوانجذىعلىامائداهافيضميروأنث
الغليانافوروااأوحالتذكرفالنعبنأنابعئوطنهاإلىاطنإلنوالمنضنلنأفة

صربخكلقولهفيالحرخدشبهايبهاوسيرهاإصكنمايبوخاومعروفةروالق

وهىأهجمعثواردخزمنأقاممقى5تحتهمايوقدفدررانبفو
بحومتطلهاصتطإوحخصبمحروفجبلافيرواالطيهوالرابيةالسهةالرملة

وألينعلقفبةظخبرمتخالمهاةظاميأنبمستةومماسروفةيازااومعروفوهومجمع
اندبو6
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6ووهاصصممافيمثمائهاؤؤتاضعتغاضتطالنماكاألنحقنلما

1لمألهافيأنميلانفزجححأأمرهيخغافاألثشعلي4نتظ
دء

2غإليزهاافيفاةازةءامؤيرذاكةاألزاعيننأزحفا
3أجبرهاالمضئيأجياكئعلكمايثئمهاكانقاليمتبةفصاخ

11أددسؤزهاينةومحسيفئايغوثنحزهثضربئةشهاالقطايزال

عابهامحياكدموتةأهبوراحعرى11وعبورهاارنفضواسنلمقتمصغرةإالبها

فتحباوفنىءأهدصاااصاىأ9ءالخرقاحدكوكبعدااشاالمطبورأاوأضاف

اتمحروهالاكويمأتواتوالراألعزلنأااآكواألسكرضىفئفيشةوالقععر

فيهايآلوقوحيلةجمعاوخائابتنتابقوقاحستنقسمىوغاضتحواثحابماوجمعهما

ىرلالقرالثفاكنوائاآلميقالهىوءراووحصررهاختاكووالطعامالشراب

3فقالاكأطبإنتوعماثبطوفهاولتض011األماكوعطفربالماان

أىانايالجنحضرأسالههـويدرهيقامرهويقشرفواحدهاالروالىاألشراف

إداومو5دألمألشعزمهتألازث3الوردئحركهاويلثيرهاالورودكأهيئألأة
صاثكهفياء4واكمورالملتاوالغارةموكأصماةيماألراعينورحألبهمفعول

فبباقأىبتهربوتواكثاحثلمطتاإدهااءاإلممناقحفعةااورديررواخبماهـالصفاضدا

ثايتصمحثوطىيمباوقلبالمنحلةمنطنئإقالىواالخصردقيفةوهىفباهنئ

والمصلىجملبمحيطردهاوأجمالاويثاهامالسضفيبهافئاألمبهالسفرفىفلإذاالما
إقيزلفي5رجيرالمسمأاواطردهاآصيةأتنهالحارصدمفماخوذاساثن

اجحغحيثاظيخوموبرونءاباألهقدشهوشالطيرمنجنوهوفطماةجمعطاوالة

أخفافهافووهاوالوأسخشارمتحتهامناوالقصبةمنؤتهمافوقنفاالمنواظيشوم

هذانهغاااصلمبةوهىاطافرموضححثماتاالحمسوهىالفرورنمنمأخوذ



9ضبزهايمنهالنقهم3إثنإذالمؤثءاإؤاوئماثهاإقنفىيهامحلي
آأيحضوقال

2ؤاشمرالئفافالمشرفاثاافذاثإزافهكي2ستقوتطقعفا

رإمماليأمساليخايلليءيؤنفنسيمااضغزهـغخيلفكلى
ليايجزأالبئفيحانىتآلفماباالزدىهاك41يفالومؤله

الذوهوعاصبرإافذاةكثوآلرضروأامذثءوعؤجا
6الغوارزجذا911البالمحةمنرئطردجمأنيقاق2فقودممان

لعلىأىمثلهاعلى1علبهنطأحغمممرجهفيأمامهاالنطأيعليررعنهاسنهـالعاعة

ومأوقومحدادرافئمأااشوفيقدبأىغءااذاموعألحماأفناقةاهذه
اهـكانبطنودرسعفا3اأسةااهممنبدلهاعايانهاوضيرتااثإذاالقداشتمن

صلا1فيوذاتخوشيلصفاوذاتخءوإشوعاسروثوكألححباوقوسطه

أإفهأذماتالمرالثزأفوواالمرنفعةكنإالماصؤاتالمثاتحأاتااآلوختبمعؤا

افتهـاالنمنعاالكلعلىغيرجرىسهاهدةافااألعالمابألقالماسهـاااموكابتابأهـأل
اوهاصارموخءاباالتجدكلورفعسناتاجموعنياصئاعلىأاجرغوكوةآيمهـإ

نتبعاوقاطحأىلىلوىارماآلىلخابظالهاوننسهاليهمايلحىكلبرأشقيايحارؤ

المقامرتجآ41ظلم11موالهئزمرو1مراسإراضالإناحنكقناأاتحالوت

لضدوالحامئداركوتالفىالهالكوالردىأظإقاالثنبألتزالإاواديدافي
أىىلىمنجزطدونهحالالك11الىيؤدىقامءربافيلااثاواطاجز

ظهرهاةاعوجلمجفتالئالنافةءاموجاا5مباصفأحانيقتنلكادواالسأرب
وعاجزخالنحالبقبنوالئكالعزيمةخةوالصرعتأسرأىأجذمتمنمفعالمجذامو

6جمزالنهالثكعنهكوقىناقةابهذهأمضاهيمةصراميربإمئاالعجزمن

جمحاطقبلياطركئبرأتطابردهومطردالغايغلاطارالجأبالرحلخثبالفت



4

1اآلماجمزجمنالمئمعرعنالقفيجزىبعذماالصئتببضيماظممهافيىطو

12كرنواتذنؤؤفيقلىاثنيىاإلىونهاءكأنبيؤدفظات
3ننوضامرأمرهداةءيىبضاؤزودةضظرنصإليلهق

4محاوز4يخوالقاهللينآءيمألضرمفةالوردفلممارأين

زالمطائجوخاتفنماباذوكمابباذزهالمآلتمضأالمزاىنل

وهىجدودجمعتابكوالجداداضحرنهوالحنهبياضبطنهفيالذىوهوأحقب
أذضرابهئالمهيالتقلأئاوهىغارؤجمعوارزواأهزقهوالخهينةاساألنان

وجوىبعينصاكمابينمحرباءوالظمىالطىمنطوى1أهزلهاألننذها

الغايظةاالإكنواألماعزءالغعيعاوالشعرىرالصوىشياهماوالشعريانالجرىمن

اشدأىالسرابجرىمابعدأننهءظىطوىاراهذأنالمشالحجارةذات

بتخلقهناشهروكأوالبغوالىى5تفدمكمامعروفموضحيؤد2اطر
وفلاؤهافتئأفيااوزايمنجمعشنوايمواالبئروسريهةجمعرثاكأوله
بدلبأعرافىوروحنلمجهةاكوهذاماوهاقلرغبيوناألقهذهلمجونشب

رافءواألتقفاامنخوناالروابطعلىفالمتاهعةيهونأتويروزهنضوهومودة
عليمأىممالمجبزمءوقضاعوتابسصححقالعطثمنءاألمعاببالصلبل3الروالمجا

والضامزغداةوهوبالظرفبإنهماوفصلضاصالهمافهأميوبظاهيأىبضاحىارواط

الباطلمضغأكرففالذكصشلإنهوبفالألبجزألثهاطارحهىوبهالساكت
ومضينمهوأحاالمروفطعءالثىعياالعزيمةوالعريمةءالماوصودالورد4
بقاطرإلواظأنسبالحعقاألولىوايةوالرالثربمنامتنعنعناهونقصوروىذهإن

وايجوجماتموافالمبادوةمنوبادرهاوفمعراألظالم5مدافعمحاوزو

يدافعاظصمنالالدفعوهوزاطمهـأمأخوذالجافىافزواالخصومةفيادىالم
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9ضفاوزهرخزخاوبنأذونهاينؤحائرغالبنإقياؤء

2اجالجقاعيهامتشذوهؤادفيكأنهاصتنشآتكلاياجطعلينها

3اجوامراالمافنافحلافتثطابوتيءلميههاكيذاسإذاتفازى

تجاوزبثمرفيوقدكالدتذثمهةغشيةاألراكىذبأعإومزت

واهرنالئاةوكرلحؤافيذهافنتاقابوؤدمحتو

تكونأنيصحمخاببطنومنلالققصدوالضميريمم1محذوفنالمنعولخصحه
منصوبالنصبوضميربهمقعولوبطناأللمجابفىيزيدهامنرأىعلىزائدةمن

دجيةجعالدي2مفازةجمعومفاوزمواضعوحائرووحرحانوغابالخافضباسقاوو

العهنخملجزاوالجزوالصوىاالعالميعنىفوعةمرومسقنشاتثدالةقزوهىبالفم

هـزاظمنضربهىوقيلافكناوهىالظعافنهوادجعلىتعلقالمصبوغةوالصوف

عقباتوهىجالئزااوروىجزيزةاحداواجزعباةإثاباألعربروارىبهينفئ

ذيلىأىتتفادىأصا4تفادى3ادجلمهوفاسضعارهأتموسامنحموكلعلىىئلى
والجوامزالوقمنالحواملوالخاضالتوؤمنونتغىاشتدواسئذبمببعضبعضها

وذواألراكاجعازتمرت14العنقوفوقضراطوهوعدودونىالجزلهرألئ

وكادتالبهذىإضافةغيرمننبنهلموضعأبضاويفالمعروفشجرواألراكموضع

وهماقنةجعوالقنانالورودوالوردنوتهت5وثحاوزئحوزخءمووشرجبتقر

المواضعبهاوأرادالثئمايحمىوهوحامحبمواعى4واأسدلبنىمتصالنجبالت
كراعاواكناألمانوهوماضاقالمضيقعىاحووروىيخهاالمسيرمنعلحالئةالوعي

والقنانالسهلوامتدفيهـةاطمناستدقماهووقيلىالجبلأومناطرةمنيصقدمنفأ
كاليأالطربقبلهزاجبلاوهوالهزمحمحواهزواالجبالأعالىوهىقنةجمع



4

1خزايزالصدورفيكاليوالنجماعهلبيشريعةاعندوروءؤصتذ

2جائزازااةزامؤانضهإءيتكالائيإلتجتفرفآهاؤلؤثة
موايعزيمؤىشأترييئأخوانمصرعايردقياألراذىوحلزهآعن

4موإرزالؤحكنآءممءياترافىن3إ8ئمأليمنقؤيزغإلدقآبئ

ابخآلينأإثاءممنءوصتفراتهاقىميمآئذاوىيززقيئطأل

01ماليهافيقحىجبالنأنقىاأوثتاناالعتاجوإذاطريقبايضراناال
ضتأعيدت1احزيامههاواحدكلالهزانفهاقاقاكهكهـ

كانوإذالهانقطاعالعداءالمماإذاكانإألشريعةىوالئسىبةالشارموضحريعةواك

وووىورانمشتقانصاارفيوابنااخطفاتءماوعئلمببمراعفهواألمطارهن

ااناحقماأشيعقبالنهمفىالغيظوهوحزازةتجعواطزائزغياثعياذوألبئألفي
القافوباافعنوادمبمءودماممتاألثوجكاهالوأداهالوذ2فاشما

مركبو5رخرجازةخألحماالىورقالرصتر11وقيلاسقراألحمروالقرام

وذوءااهاوهـةاأل3رأمرأوشوفمنودجالبهينافيءولوقيءالذ

وحوذءاظابضمواظكأهـزمانهلءأأرصىصهوركانصابىوعامرموضعكةاالرأ

وصرجمهفروبذلمشأاظصأخوعامركطألهامءالفظهذاوكانجنينالمالضاد
نحداولدالنالدلوأقاألالمأىاالنالدأىالدأتالقا4لمحاماولدمنمحاربى
بهألحراكيابميتأىرزوسهمجمحموأسمعروفةاقوسواأونتجمالمن

أىباليهإلمشرأمع5تالوحثمنبرىالذىفاكاتالمهكلهوألرو
مفعولكاوهوالبميرمىالذىورميهايعايداوىوزرقبرماحأىوبزرقشخصه

اتعوالجالئزالقىنيمانتخذأجودشجروالنبعءصفراقوسأىءوصؤا
عيبمنكونوألبمرهاوجالزةجيألزوأحدهاقوسامنموفعكلكلىنلى



4أ

1اوخوابعرنذومنشذبدلهامزاتةفرخمقأفواصناثخيرها

2جركلكيفهامنفمادونهابهوتافاصهافيفينمت

موز11وهؤنالهاصتىذؤثةويابمىزطنبءؤمملةفمازال

4سارزءيضاألوصصاطؤذءاغراءفاثقاعايادات

5خايرزالزوزكنبهأحاطقهغزأىذتفيإتااصازلما
6أيهاهؤكامرؤتظزمحهااناتاةعاشينهاطعد

يبرىالذىوالقواساخارهائخيرها11بقوةبأخذهنأىمطللدلمدلوروى

محركةوالصذبالبرىاددروهوضالادةاصوالةإخهواأمحالالةءوفرعىاقا

حبن11نزرواوهوحاجزجمعجزوحواقسرهوزىليرةذثوأخدهالشجرظح

وكهايادإشاوهوءانمامننمت3والذبغصان1أانءنهاادممهةةهىأق

الملتفالكثيرالشجربالكرلوالفكاتلالجرتوااعئدإت4إوتواصسزها

يقطعينجو3بعففىفهبهداخلىعايقمالحزوشحثلتوكبذىليرالذى

أنحىظاهسوبارزلبأخذهااشجراتحثيدخلوينغلاليابحندوالرحا

جمعواوساطحدمقبدلوغرابهاشفرتهانمارقوحدهاقدومحدوذاتأمال
أمالأىالمعادىزوالمثارالشجرأعظموهىعصإهةتجمعوضفناهدإلئحربكوسط
اطأنحكنث5يعنادفطعهاالنهالعضاهألوساطعدوحدفأساذاتعةاناعلي
عناستغنىأنهرأىاقوسابهذهنافرلماأالمعنىرمالووأؤاالحاطةمنبهكاوأط

وضعهاثمرطبمااقطهفامها6ؤاليهيحتاجكانومنأحبابهرعنفازوالناس
وروىأألنهامظعهاوقيلوتنشتقشصلحعلمهاكءماشربحئاسمسافىباحائها

اهوعامزأوبنظرفيهاردأمابطلبينثاعافاهس

منهاالمموجىصوالقناةكزفاعلاصمنمفالهاوغامزبمعنىوهوبالصادالمهملةنمصعهاوروى
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01إيامزااصئموساخنفؤمتكمادزاطيذةوالطوثقاتأفاتم
3زائزنؤتمايولذحبهتهاىنيفىدمالمؤاسأفذبقافؤافب
3المحراينالذ11بماتجاعثافألريهاثهكةفقال

4نزايجقأؤأؤفي2لمراأاينيخخؤأزثترغتئإزازالمة
خايرافاراليءكىأذاكلالقرينحزكأنماكؤرىالىينثمالط

6تايكلراجلداينمزوظذاكغلىدزهناؤتشغونخاليفيؤئرذان

حزه1رالئالقصسبةريدةوالطوالقىالرماحبهىمافوالثقافلحأأقاه1

سوالثباختهرضدالفرسضءوميلهااودروهاعدوالعردفتححتزلالمغالعليئرضع

أنامعنىالراائعىمؤخرخففيبدةتوهىمهمازجيعوالمهامزالصعبايخلمن
السوقمجنعوحوبمموجهعموالموابهاأقىكاوافى2القوسهذأصاحالهقاف
ومابهطويغلىاألولوالمراد2والبالدصزىاألضدادمنوالببعاعؤضاوانبرى

خباضييرواطبيبدالهوروىألامبعهاأااحأمجربورافئغاليآصومآصاومإ
واطرافئءاألباعنمرروثيمقلىماكللةوةندكاولدالمالمنألدالى3

رعبىوالئالمامححفةاألزارالتالداأليقواألصلبهانفاسةألنجاعالئاألبلمن

محتالنوهماالذهبأيضاوهوأيفآالبرودمنبسوالسيراهالبرودمنضرب

والنواجزدرهمانونأروزنهاهإقيلى4بعةسومماخمبايةأوهعواقواهنا
وهوإفمبااجورباالمصفوعالذهبورى1هفيهامالألالىإطماضرة

والثافىطينمنفاألولأيضآاطدادوهوكيراكيرىامننسخةوفيجمموتاطداد

أوفد3وأذالذبوهوالجربدلالمبرمنوروىمعروفوالجردجلىمن

بردنثنيةبردان6يالنفاشءاالشيابهذسامهاأنهالمعقاظبزعالواظافي
أىذاكوعلىالشاببهتصحنعبالنموضعهووقبلبالنفصنعابواظال



ه

9اورأنماىإئلالذىتيأياةبزهادأجمم4تمفجى4ظ

2آلهرخلقخليغنالؤمإاثبخنوالأخاذإخالةإالفقا
3الؤنجإلحايرحزازمنيذلااوفيعنجزةامأيئامتءفااهاششافا

4جرحااصمهتمائغرقأنؤلهافىيماصاألجمنينخجمابئفاوذاق
5فائراشااثمأؤثثلىشتمغتت31شالرامونأذصفإذا

6رافوانمتةأآمنهاليوإنأشهمهاأفيبآااطاخىاذاماؤظ

والماعنىأقرظبابوغالمدعاااوالمقروظىثخئعلىآلوتأزويرجمخشماعلىزدادد
ابثاهذهيخهاأدممنبةتءامنىحصاالىءتااألثهزدحافاطوتالمحزافىءجا
طىءأمايثبلأىبهاإئرقىلذىوياثئقابهارهاواميرهاويسثاكدثهاننضهييط1

يروافقالورومممااضروتاطىأقلهقالواءادةاكأاإأوزبأماب

الدمعةبرةواصالتوثاضتاباعشراما3وألئتأخركأىداحآوالصابال
وترهاجذباالقوسذاق4محرتممضصديحرقيلاصوقلىإلمجوحزاز

هـاثواالغالحزنوالولهحيةاالأجانبوابةاعحواضدإيخواهـاشدهـهاوظأارااخت

اييةبلمغانههومشالقوسكبدالىحالتجوشافسبالىالثربحتىينزعانعباشفى

إلبهسدورمنأنقإيريدهننوحاجزام11بعلنوإطاجزجذبهافى
واوامونإكرنهاوقىجذبإجهاأ5هاليمقعةيالثتوسبهذهمي
جنازعوالجنائزلمنهااالولدوأوجعتهافاقدةطىأةواصوتتنمثوقىرامخص
صونثاقوسامذهوقىوناالراجذبإذالمعنىسريرهخأوالمبتالميتوو
مناطوخاصوتأىفتهول9وفء6أدها1أوافىاقدةءيما

وخذاثهقىكفهوأسدتهافزعتعورلفاآأسراوفهروانثأواةااخنا
هذأنكأالمههعقوهماوالقافءافاباوىيرفوامهوهىنايزةخبموالنواقز

أسدئهالفراروأرادمنهايعرةاذاالظبىابمالمرالسهمالعلإذاظتصوتاقوسا
لماالهد17
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9ؤركواببهافغطأرواليئهرهزغفراعلينثالثثا

2زإالمعاوعليهازفيذؤلمايزوأثميخزتصيتلمرراالشقطإدا
3كارزيعةمثحرفيتىلااثءدذؤتةالقذابرالمىنآفتمأرأت

خؤارزاإدقائرذاثتاكماهذىعليالذنالىاهباخثكنيمث
1واثمبزوالتفؤكنئجبئءتالرمن21يئءاوادىواماثطاسضولمأ

تعبيرهوثوفمعرلحصبفرانءاكأا1اجرىالىءدرفاللفيبتااالضؤوائمه

وكواالنأهلمنتاجرويمانعطرصاحبوعطارخازنةحجصازنوخوءالمافيه
وناءسفراطوساهذهانوالمضحوإفظهأىخفظهالمالكنزالتكاترةخ
البتوأضعرتحنمدتوصيأوالبالوهوالمطرندىبمحءااألندووكقحذ2

معوزبمإوزوالمهلطولمتدرجلمموثىوبءهووفيلىتجديدآاناوباأوحبير
قطتإذاسننيسةاابأثدإأخطىقوساهذهانالمحنىاظاقالثوبوهونبرة

والذعافنعرشحمالبم3كاصاحبعلىالعزأوتارهاتفسدتعليهاخوفاءالندا

ألعنلث41محنفكارزضاربةاموؤفوالثعريعةعندبلعنىولدىالتاتلاال
ويردءاألهتدإالدىواالذنبوالذنابىأوصاطوأخاهلماجوابوهوبسرعةنفرن
لماتاألههنانكتالمهباالثخرزمنرزذظجساوارزواهواالتهالعنان

إنماالعنانأكألخاالثاكانضرقكاولمإبعةمةمونفنفرتالصائدأحثءالماوردت
وووىالعنانقفىلمث5كماوروىأخرىأثرفييمك

الخوارزالعنانثدامتناكاوىأابهمنفانالذنابىصبن

هاديةحادىثىواوثأاطلبتتاسئغا5هواهنأواطارهوقااتبعناى

خوفبلفزعاوالرعبانوقاءلهارننتاإلفىاأىونهاءوالوحقلأوارمى
منشتنفسهنثمزتيقالناشزةجمعونواشزاطولئلوهوالقبلمنءفالءتجال

فزعهامنقبلفتآلسأنهاهجوانعنشظرخوفهامفأنهايعنىالفزعا
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كوارروحنثمئهنإليوةنذوؤهايإليهاوخافمعتباقألفت

2اهرهقاقربمولععليءمؤءالمامدتبخذانان

311واهزاالإلالدؤذزماغليالخماودكماغذتأعريلهاونغة
جاررااثوالصالرخكامتياااأصءؤطؤزاطؤزاائحثر

الخرآمرايهاءتصربئإرلغدؤاؤاييططح11أفيادعاهـؤتا
زاهتثأوااثإلمؤبىكراخوافطيرافهآإألالىهاامطحذاها
اإلئمننجافاىووحثااصسحىصاورحهوضاصىثتفرأالتكتاإ
ارزصييهباوالئافىيرعىوألشهيريألاالولألنأحماإإساألالجانبقالوش

وئايهالشوبأولوهونكانحرباأنهاامنننها2المائاآلوههبمحكارزة
وهنوامخرجيمتحادالميمفىءاالخوثناثارببمتاىانيىإط9وبلدانإل11

اضطرابوهزاهزفةيمانغضطةوهىفريثةجمحوالفريصالميلمنوهن
3فاابهامنرثوفتمهـافراشدقىانهافطالىلماجوابوءتاليوهذا

ويمؤداففائهامنهالرءااآلماماوءصعراثوصعردوقتصرنأىغدون
ناهزهفثاأوناهزفهوالدلونهزيقالناهزجعوالنواهزدلوجمعءوالدالموتصا
الحثرجةوأصلبهايصوتلمجثرجهابسرعةنهلنانهنالمعنىحركه

والجارنالسعالتصاالوقيلالرئةبه1وأراالبمادزيادقاغاهىالروالحوففيكوت

جمارزآوهوالسعالبهلهنكانيصيحناوةوجةحثمرنارقبأتةيصيحنهاهنىااالشديد

ذلشفبخفيهاطارواليتعائدعلى3هـمذنهيخاكاالحنميرانومضاهاسانافيقالاذه

دقاقنجهءواوهومسبلأبطحجمحوأباطحالدعاهدعاهامن15اكذادبوانهشخفيوهو
لحجاجابانيهاألنإذذاكتبنألنهالمشهورةدمالمدبقاهـهـبنجدوليمامااسطووحىاط

نالحبطامزوالجوتهنلمتخربولمالماهفبهابسقمعفلواتودواثرماخالثعنوهوشأخو
أتلهاوالثيداهحذاها6نتسميامدتحهاشالمعشيرولىزمولجراقيل
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9رءخاثدقمماةعلرأقبهـاثاؤاوتييخاذيهـهاأهة

2زاجنأؤفياحبااليحياةيمازدةكأاقينمينزجنخذاها
3فؤؤائرثاءإانجزكلةعاىامهحضؤؤالمؤزفاؤزذهل

4اورالمعلبؤجتءؤأواودبيماؤتةاداماؤزاط31أت

المنأهرؤسثيالؤإذوالزافاااليزوغكاعؤزاعكليئحام

للقالوعرواضحااوالحموامىحاصقعلىطبمأتجعلأنالنعلاقوطرادموبةاألرف

وروىواتالمةأىساخرتموالالجبلمنقدمتتعاصالراعاوااؤتالمسيرمنتمضع
مهااساالحيرأنالمحنىااخسالمحعبةوالضاواالألسمناياتخاأىالمتفرات

ألرضاامنارآخعماورخردححصبادو11وجيلمهاأو1ادالرضمناظثن
امفيشصبيلىاوهىبقرطححرشاوطاماسحتوادهوضهىأاخةتكلوقوإن

فاعلاصيملزاممنضاعيصايةءىوقيلإلرملمنقةطراوحكليزةتجع
ىورواببتاشقطرث

ءفىشوإأضيمقحاهـعالكحعدأذرودتبطفيبهافعار

ديدفىوالرجعساقهاحذاهاايصعدثماصفا9منالوادىيأنىالذلىالمصعد
اكأجزبامتغنوساجزمحروفوالجوفطى4أأثولحياهدصوتونهاقاطاقفياصوتا

وهواررودمفردهناوممغنسوتصدردفىإصوتثرجيعهننمالمئ

معروفءماتحبالامةوجمناأوديةأحدامةوموروغيرهءالمطعاىشمرافالم
يفأةامننهاصلحاصبرزوراجربهاتتولواجصربااوإجريا

اسقامتخدداعوجتالورودوالوردعطنىاقوىواإيةالإدىوااعةوطورا

وروىازطرؤواحدهااوالمجاوز

الناوامحابهوجتءواالوردبهاافوىإذامدأداضىفاجم

حاوعاتواااامهتتأاوساوةئأالناووااضغاهداداءاقئى



هـم

11باليراألزفيوىتمفيكفنمرلةأشزشماتيماالئشنزفؤقصبتغوا

2واكرالرجنحاهاوجئهألليماأكألءاباالىةوظئت
آضهألموفال

مارياضغإهاهدبندغهدااقفتمنازلينئمؤؤعاب4اعآلمن

وفاضغاهاباطاالفيخةتتعترىاألزاصلغيزآثارعفت
هانمراؤايهمىنعايااتجغذاأتفرءإلانارك

األرضىمنخارماللنثز1المبادروالمناهزائمالمايتبهوخمالفزعاوهوروعة
ظاهربارزاونهوىاسمارف1إاوشوىاسراعأىضريمحهضءوإئعروفوحيامة
وىوسالمثرفاالشلإعوالةخمالىواصا4ضعاحاثثاىالمامرالمطى2

رمحه3رمنزيموراجهـتهااكأحأاييةوورمحخبمورماحموفعوهوبالستار
إىاهامنانببومعنىاطكانهاالبطونقبمسإةوروىغرزهباالرض

اانهالمئبطناةضاصأىءورإاقبجمعوقبأجودهامااللةاقانااقااطر
الربرجهـةفيزةمركورماحكانهامعوجةفهـالبعفيطعدبعضهـاضكثظل

ومنازلباألرضألصقاكانماوالرمعالدارآثارمنالشاخصاللطأا3

خبموربافمارفالامعرفةبعدأماهديئادعيحدوبصدرستوعفىمنزلخبم

والمفعولتقصدوتعترىطالرالتجىاالرا4ةصاظذاترضاوهىروضة

بصانباطوهوصراباإطإحبمإطواآلبئذهعوتتصدهامحىثءاىوفذء

فاألعفتارالهذهاتالمكاامصصةوهىوفضةخوالوفاعنى

ءاكااومحاالواقنرءأةاهس13ءإلواتراخازل5االغزجمالالرئار
ضسماضوهسهعروفواد3سوراطريقاعالبهتملىءاماوهومىءبم

ااطنىأوفلىهء
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أنهاصثاازنيهااقيهنئأيتبذيمألمراذهاتفر4يهاؤدؤأل
2اضم51اكماابهامتعراةآساتنلتةلنمزةالطهاداماحرايأ

هدد

3ثامافءاإذطالالؤاليريخماذالمجرنجيئثاضثفيجايية

4رياضئاةمثثلمهإفلاؤعثنندداهـوهؤقطاربئاارإلءذ
5ازنضماضهاثثمارعنوقوادىزويبهاينامغزاداخصلماكأن

6نئاآغحماعاتالآهلزجاآولمحأتئميىانضإارذينمته

ومرادهاايةخاوقفرجمهاإرءالمضاآلءيهطوإلةةاوالداويةالدوية11

أيضااالبلوالعييتعبسلويجدبومروتيخهااألبلاخالفموضع

ءحرباخبمراباالحى3يرهافىاابماضطىضهاوارشلثقرةمننهثباضهاطفا

وقتتقملمئتسلولمإجرةالييرةيالغاأهظايةانكواودويجةحبينامكرذوهو
اآلماأىءمراةناؤأىذوفدآلفيصءهراوايردادينازجرتاسأتوائاآلالة

والعجرفيةابىخلقتثمبهجمالية3غضبهااوامنعاضداموطالالنشاطمنقالعت

تذعي4نااليراواألخفافأصلبةابالبماصروالعرمسنثاطفىاالعزإف

العينمنائهاسثعاردثماهمصبإلةالةنوعنائموهاجدالقطاقحيعهربوأفزعت

ئومهامنأطيارهاتنثبهلمعنىءالمماخمسذوهوروضةحجوويانهاالجارحة
هيرالححىيمااتعمواألصزاءاوالمعزاةحكهدهواارهاارعضاطثهـى5

ااراشزلمالموجودةالصخافىكابالقافوقوادىالناقةوالضصيررجملهاينمااوفرو

نفرقهاااشتديارفحناضوأشبالكعرحوالرهحروفأنوىواالمقامبناشمعنىعلى

انومواالبلىهاظمنبالمحثرواطسالورودمنوؤدشرطالممق6

نومهاوانخماضهاباالدغاميقلوحقهالقلةمنوبقللإخاالرالوموزدأيامنالثةتظمأ
مانشمبراالهغاللحنجانهاإمز
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اخماضءأيلبىااإاوفيافرهذغىرغفاتمألاألثااذاخ

2يخذاضهاذاناالجبميوقدأفؤيئمغاقماقأخضثمزتوغتر
3يذاجمضاضهاستيوقدكاشقفطحزهاإيئإمنماافطثاثضا

إباضفهامويءءبؤلنمعزمثتاضتيالمؤتاإذاماؤئهنت
اغزاضربمااكالفيىصافيإذاحاجةريةضأمرزيئأمزاإئؤلنم

6ااضغقيعألتةنعيذوؤفئمىاليفذ7حهااأقراأحجايل

نعحواألناعابحرافيغاصمنمأخوذفهاحزتاألناعخكاحممى1
اازمافيهاءرغارددتنمتوفئالرحالبهلشدأعربجيفصيروهوبالماصر

آضهاءواالزماموالجديليهموبوفيالفاعلضسيرحالمنوهوشديدةأىوعذافرة
11دتإنأىآجموالةةبالمثنروأءأىماضاشدءاذالأتافىيقالاةآمحدم

كر3المعئلتخالفالبيتينفيءإيطافالالسيرمرعةمنشثليهجبلثماهول

الغبىوالببأخافوأفزعجاوزنهاوقطعهايخهسادخاتوخشثمححهالموت

صهاسايث3خوضهاوخياضهااطربفىالنملالوخمجافيااالحمقوألهدإن
منمسئعارقوتهاوعفاضهاأعيتكلتلنالمقاسفىالمصطإلنفىوشدقهاحرهاقاصيث

وشحبتا4قوثهمبعدضحفواأهلهاإنالمعنىسصيناىاخمىعثنيربعقولهم
يوثقهكبلوأظفارهايةاكإنثابمثلاالستعارهعالموتياقرابهـوالمرادخعبةنثنية

عزمالموتمنالخوفايشداذاكانانهالمعقالحبلباضواالهمحوهومما

تعرضاوامحتراضامزبمةامريمةوايعزلمالولم5بعزوامضىاألقداهعد
أىآافوااجامل6ةءماعزيمةغيرهأليذنفىام5أنالمعنىبهاواألهمام
ماضهاوهيفارتىاقدرااغامنبشنالفبظهاماخوذوتفلىصفاهعدمكلأضاحكهم

آيمىهي
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أااوفال

9خأضاحانايهاةونهأرافمالكأقؤماأضأعا
3المتضيخينأماجهنعليتممذفألتمافغيضيفتويم

3الؤيخعكالحذقواجذيخالتة2ايضاةاايررن
1اقموعامنعفتفاقرةنزيئإضاخهءالمرلماذ

الحاألىدكأءاالضامنونماالثاةاصومماةث7اغؤخمعائثى9
اختافالبيفاواالبلاالبيضلاومعناهحوااحدإلوفييشوىافظوالهجان

صالىامحالأبوقادافيةممهلطوؤت3امفزابرةممافييلىعمأراألفولهمنالفى
101ءفرديخعزبواكاألبلموتالةالمعيفىنفسكددعلىلم4اتقاعائثةانكأي

راداسشققاوؤلمالىبراضاعةىتامرةانتعرنهاوبصيتعهدونهاأراماألهالمسا

تاطأراهماليماالهاإلهقوفىزاتدةألإنالثحماخثمصفىقولهواهاعبيدةابىعلى
خإثاأناوذالاناألصكاسوافسمادالمالأبمرانهظنألنهعبيالةألىمن

تثددلملهاتااااوذالالاينيعوتلى36أشاأهخبصامرأتهعلىاحئج
لفقعإيهافردكعافونازثوتعزراالبلمتاحتىصرالهفىصكنءع

باضاعةلخنىتأصوانثيعلحونهابلمونهايضوألاماأموايتعهدوناهاكارىمالم
ةثهحم11لوزتالوبررةهحأدفحتانتىوممآلمدةتجالمدفمات31أالمال

ظوهاوقيلوسطهاوهوشجثئاجوانفاصهابالضةتدنئألنهابذألسيث
روىجاإاأنهيمبااليطءماامنصاقعلىاخوالوظهرهاكاهلمهانمابلوقي

أعنيوهىضاهجماهامعضواالمبادرةمنيادرن3صايضاوءمتنط
األضراسأاقحىاخواجذواخلقةرأسافحقىالتىوهىقشةخوالمقنعاتالشجر
الطرقةاوهىقصةباإالمحددأالوةرأسيهأذاتفاشومماصدأةخواطدأ

إألصالحمنيصلحه4حددثفدبفؤسأسنانهاشبهبهامحددالى
غيرقياسعلىفقرجهحهىوقبللهاواحدالالفقروجوهوالمفافراالغناهمنوب
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اوعسالثكالنئهلاألياممنتعقرييماتؤاثتبيماقيلىه
2كالزصعمنمنثاليوتمأزاكاتقااألموىانجألآالثأال
مافئوعازإثةأوردابكورةرؤذبخيبرنطاةكأن

4سمؤعهيكليمااتتبإليقحصيننثيم4أشصاؤلوأفي

قطيعخثيذاثاألناطعليضدسثثماإذاالعبق
6خيعذمنضخخعإترباالثاتيخالرغفرالتممأن
فيلتغقءاالمرإعالحأنيعقالالسووالقنوعالعنهةمنوأعفوالمالعكاثابه

انااالمايخوبوهىنائبةجونوايعاحدلم1اسأةااآلسمنلهأعفبه
عوالثرةصاولفيبتضرئاأىةناهالاإلةبالحركنهلوابهلففتاى

عليهمضة5تترلالئائبافوبهفسدالمعنىءالمانيالداخلةيعىشارعةخ

األموىوانجةواشفتاحتنببأألحرف2الماهورودهالطشالعطاألبلهظ

يخبرنطاة3رقنهفيبهجمهشبهتبلاطوالرجبعأهبةإليسوبةمةأهامي
أعطتهوزودتههااىوقيالبهاءىانعمماوقيالكاحصنوقيلإضهاأيل

ادهاوصبرطهاءإوردتجاكرأيردالورجحمىأبممادذؤفةةردالوربكووزادا

الوريبهالعربدعاهومنمعروفةخيبروحمىكرنجايبرحمىزودتههكان

بطبئةشةورالجوفيفسدءراالورىخيسرىةانهوشرمابرىلىخببروحمى

لبةجمحوالتزنهانفننتوعأريدوأفىألتاهأفىلو4عنهأكشافهااأقلموعوا
نفمىحنمحموجسمىوروىمزاحةوشيوعمابىظجةالهوالهـبمةالقالدةموضعو

كقىءشالوأةفالمهبهكنةءبيضاإلىورويالغضةوإلبهكتهيكةوحنعءوبهكخة
جمعئماطواالالثابةوالخودمىئلعبتالعبنى5صضهاهذبامرأةواضتغلبلهرى
منقعلوقطيعوئواترهالنفبوروالجىعاحبةبمعئوذاتالبسطمنفربوهونمط

السواروالمعاتموضعوهومعممطنيةوالمعصطنالطيبفرسمنعفرانالز16سمنهامن

اندبو8
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أزةوععنوخرانيوأخافالمغآياطثقوثتحيغ
2بضخئرتجئمخاكلؤوصنثوسلىنئقربئقكشنأعا

3حع2الزأفزقيةكاعلىةءوالؤحذاةصاكان
8ضلوع11فرةض7وجناذئوشآدىبتجعلثفذؤخرو

آوخقرخميئبفنئمحيبذفرييهالثكاغذانرة
6وعفاليلاإلداللهايذاهاتؤصهأدآتجتإذما

هلةباوأهاونحوطيب11مناالثرجمةالمصءبالخانضخوادهالقموضعوسلةجع
تميبهم1الطريهووقيلاألسودوالنجيعمعروفوالدمارقصوجمصءبالماولفا

جمعوربوعبز1وأخلفالموتومماهنيةجمعوالمنايااظطذدوساألصابةمن
أكمااسأاجماعةربوعوقيلديارهمفيأناوأبقىيااظلصيبهمأيالمنزلوهورخ
عائشةترجممعائث3ذهآامامهموأهلهألعابأضحيرواجيكةبعدجاعةفي

لسرعتهاألرضبرجمالذىوهوجمصجملأىلمحنوففةجموميأةامي13
صيلوالرلحجمعلبالا3حينجملأىماأبضيعواءممتلىظىوظ

والألتأكلورىاوحمينالفليعلىالوحثىبالثسرحماروالعاجشرحهوثقدممعروف

خرقربأىوخرق4ماينبتههناوالمرادالمطرحوالرسىفبليرعلمالذىالربيع
الوجنتينعظيةسوقبلالعظايةالناقةءواوجنابدتثحمةوبدىالواسعةالفالةوما

اظرعاجمفرةناتةدىةبهوسدتخرقربيقولمعروفةضلوعوامتسعةومجفؤ

الناقةالعذافرة5األنيمنلبعدناقنهذراىوتوسداألرضعلىنامأتبهنى

خلفالثاخعالعممهووقبلالالقةالمقذإلىوهومنذفرىتثنبةوبذفربمهاالعابة

وهموعمايلعقبوصعصالبمعقوفياألبلبهمانطلىبالنعغيروالمححيلاألذن
اليلاأولمنصرتأدفي6ادإلسسوفيبهذفراهامنبسيلمافبهأيفآعناهب

وقالزائدةالإتالعميوطىفالفيهاألنومألجموعولبسفركبئنابداهاوعفت



5

اإالفيمزأىتطإزمنإدتخرفيابيدباتنتليمزوح
2الصبيعممتاخريخكماالذاينغااثزفبنثعايثتلوذ
3فغفرختيتإفماؤكرليالىتاهاتطنفهرتماها

4الئهممؤعمثألخالقيذوابلخاقابأفزخاجكم
5فجؤعءناضاربخردفيكاثيفيمتخهلةث7

9رحكلضلأخلىمثإذاماوادكلباألبملىيعدث

األالمحروعأقراصاثمنءضوتأوابنخميىنكلاذخكةفنب
ولفههروحتعملولمحفيهاالنفىومعقةزاألهفاإنالبغدادىالقادرعبد

انسريعةاطرفاالمفازةوهىءبيداجمعوالبيدنرعوتغتلىذثاطاوهوالمرحمن
ونستيقتفرتلوذ2العرفاصلهوبقالالسباطوالفطيعالمطبةالضامرةسوقيل

منملثرفوهوسرفتثنبةلنوالشرفالسباعتجنسوهونعلجمعوالنعالب

االرضمناسنوىفجافهىالروابىفيالصفةبهذنتاذاكاألغهاماوإنمافاألرش

3الدينصاصوالمبيعالثافىهناوالمرادعليهوالذيالدبنلهالذىأخربمواألرع
فرخنثنيةوالفرضانبعينهءماهووقيلمعروجبلوقطنلناقةوالضهيررفعهانماها

مرتفعورفيعئرالطعشوالوكرأبويهابهماوأرادولدأىئرإلطفرخاالصلوهوق
والعرببعيدأمزاننبماليمرتفعينأبوبئالىهاعنىارتالناقةهذهأنالمحنى

اطيركنيرابعضالذىالمسحاج4وشدقبةمهريةمأصلهاكقوأإبلهابمرمتمدح
أجامهنأنبعنىاساتيابلوذواهسرعاتأىنفاتظأتنأىلحذوفصفةانفاتو

بهئشديضفرسيروهوبالكعمرنسعجمعوالنسوعالبالىوهوخلقجمعوأخالقصابة
صدرموالفجفىيدورالذىصولهسحيلهإوعالبتهارقتهافيبهاشبههنالرحال

شبههفعولهنىبفعولوخوعبعبدءوناصونهئماربونغردجبلينبينالواسحأطربقا
خضلواالمطروالغبثمسيوادكلنبومذيرضيعن6السكرانبصوتسوله

فاعسلهوهثلبحنياصمفالفولهكفابيالنبع7إالواديمسبلوالريمبلي



06

اكلإقيتيناهاإالسمممالتهواتجبزوضتنلةؤضقن

2أنفإلفألوعينالرئخمكانتةءضربناثآفهقإذاما
3بالشتنيعناكبماندكالتذوفينصنفاجمتتذؤتى
تبوعرئبينفغأليتىاآليزدنالتيى

5آللموعايصاإحعىموإإبؤفكنءلمحثكاا

معروقشجروالنبحجائزمثلهوآممينبمإلغعينهوأصلقضيبجمعوالقضبيعن
سوقيلينواللاثاالولدالقونحوبمحوالنحصوالسهامالقىمنهتمخذ

وذلكاجافةتقلينحصمنهىايثلغفبتضرالقوسجمعآبيةواوابدلاول

فيتعلقالقاألفراطنسنعارأخالظاضروعاوأفراطببتوصولقيحهاأبم
هذحملصأىلهوسقن1ضروعهافىهاالباجفتاالقهذأنيعنىاآلذان

إغاوواقصةوهووضحايموواقصاتاخ4وتقدموفةروضةوالرحهاراألئ

اطارءماابموالمرادءماةءلموةظاادلواوهوبعلسلحوسبعالحولهبماجيعه
واقصاتبروخةعرقرىنحماناالقهذأنقالمفوىفئوجسىوخلقه
لحافهفاذااطاريعنىشمهناصتافهناقالىاعلىأبوقال4إاستافهنماإذا3

فدألنهنرسالةأتبهفدعتإذاالرعنبموهوخيمثومهأعلىمنهضرناذ

قرفمنأونضهةعشمنرأيرفعأنوهوبالرعيقدعالذىوانفدوعمنهحملن
قدعكافهوقدوعاكانإنفىوهوالطروفةعنويخحىأنفهفيضربالفحاآلضىاليى

وسغينةخوضغائنصارتجعلمت3وبهوبةحلموبةويهبلمابحلبقالوا

ذفائنهنبدينأحمانفاماثصفيعإلىوأليحتاجنهيمأنهنكنئالمهالثديداطقد
قةألصففآلمنريهأنوزوبهاوهعلىهـأةادالنوذمأدألتء4وهاني

لهنشوعيحفظهنحمارأىمرتقببعينوهنالبعدوالنأىمدألتهنأىلة
والمرادعحىجمعوعثىاتهدبىومولياتظهر11وهومتنجمعهمون5

ااطيرفيتحركهماأيبجناحبهاتدثلموععقابأىطالبةجناحفيبهاععى
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9تجروعضرميأخمإاربفآءمادتامضإديثقليألماش
2زشوعكرشةءسنخربزاغؤيرضماتبةنفماتقل

3مؤعااقاراتحرالقعليويوصازاتييددئطالي
4إأكزجاكالخشلجمهقجالمهاألضالقمنقمايمبزى
ذلماطقذىدوأذمجحالئمماألشةءقآتعازأعا

ظرنجةسدريةمومااقاآلاتقالبلهابطووهوثهارأيتيالمانربت1

وجزوعكثيرالجزعاخضبشدبدارموةبهطرالحمايضوغردةاالصظمنواسنفادت

أىفانفك2طيرانهاسرعهفىئباكصفتههذهشخصمنلحاإسنفادتاذاأنهاقالى
نالجمنبودهـوهوعويرضاتنبوقالوفهـفيرمواتباكماتيروعوالهافئ

هىوقيلاالرنبيمرشةتواوتجرنواحيهنيئالمىإذأكرأوائنينببناال

هةوالزأقالىاأبوعلىقالااذاعددللوعفهابزوألنأولءواالابالئعافيأ
بهااالرافتصبدالألقىأنهاالمعنى05االرنبرجلفيالمنداباتالشعرات

األعايوفوقالالمعجمفيجبلالماراتوادئباواسبدنطرداردتص3

رضاالمنماغاظوهوحزنجحوحزاتةصاشواصدهاجبالصارات

وقطعبصرىشبرحعةاءاألحيابرعواكاماألوأعالمالاغىاأاتقاروا
وهوحنئجمعواألحناشهالثىمنالطائفةوهىبالكسرقطعةح

فيهاوهوجاحظلأطجوانكتابوفيافاثباالمفردبصيعةروىيخهفيوالضميراطمية

ماعنىبلورودهماااوإهماضينهألمجامبصحلوافىروسهنجمهناواألنسب
إنماأنهعلىلوالداالضاشمعافىعددأنبعدفالالبيثهذاالجاحظبهفسر

اافاياآليفةسضالحباتروسوالقاطقطعآىشقولهباعيانهاالحباةروسأراد

إخاكزوا15الخفيفاليابالسخيفالمقلسلواطامزيعابالحسلثسبههالثافاذوالعملم
طشعرةوالعقبتهقبقوالهلحماريرجعيرأطارعلوفاترعأطار5المتروع
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1إالزخأأزيمحكنشملىألثءأمماخالألوزوااللق
ايضآوقال

2قزؤفيالربالبقيمهـوأيخغابألئواملوسهثتظرث
3طرتتأصبناقرتاأعليلهللألقيإئبهاصتنأكبإلي
6ضأأليقدةإذكئثإالصاخهألنظرةاليؤتماتظرامحيلنذفة

أةألببهنصلمننوثظركلنبنهنإإلبقر

قبزالعحماكؤمنلبقوانمإذاؤقدالضممنىحتىةدلى11رعإن

ألهدوخلمعنافعولاهبالتوأدمجاصعرامنسقطمامبالالسالوامولود
وهوالمصدرمفعولوحذفاطبلىوالشعانصاحببمعقوذىلسنهوصاباشتد

وهوشديدمنىوبديعشطنهشطنذىدمجوتقديرهذووهوفاعلهالمطالمضافدمج

واالنساعالرحاافبمباالبمارر1الولالمفافتنهواألكثرشطنئيصفه

منورىاليينالوحشحمارإصكسرباالرحالوالعاجتثدبهيفتليرسىوهونمعخ

وإغاينأعشرفيورصروحآفبلتقدهالبيتوهذايرعلمالذىإلنباتالربجوأنفالر
وثخفيفافمباانةوبوةالفوالسهبأبحسرتنظرت2نبعآلالصواللموجودهناهكرر
جبللهأوهذابربكقالماخالثبيثياقوتعليههدواسطالجازلهيقالوفمعرالواوما

بابلرواحهثرتقدموالماهنقعصوضالروزالمنحالىكاواأليخحسهبعنبهنحبرينناظرفو

والمففوحمعروفةأرضالمضمومفانعااخضالفمعوضمهارائهفتحولمجوزموحضح
والظعينةبضظرتمتعلقظعنإلى3االطرافبعيديئوأيضأمعروفجبل

ارةأوحررقتهأوانثوقوالعبابةحركتوهاجتزيادةبعضونقدمهودجهافيالمرأة

4القرينأعلىسامحنامهنيعقالنباجفرببلدةالجرووالمثنىبلفظوالقريخين

5ثيئآاسقببنانأفدرفالمفيقالسثألفىانظرابعنىالحخليلىفقلتقوله
يعنىنعلراىومنظرءالنسالبهبهتثمعروفالوحثوبقربانظرامتعلئبقرإلىقوله

والنديالرسكيمنرعينأ6معمبوأنقلهوإمىوبنظوهنتلتذالعبنأن



1موقطثإلطالضدإقوىااإذكذلاآلئتآثالالحبنههإخآ

2ؤدقتتاهاذالاالؤنمذمؤهاذرلتزفيزاتالدارزأئثؤلما
3قأنهناجالياديارفيأةالئانةفىةبااغرالنفظلح
شودثاإفراقييذوثنوايزوغنىرالالإقبلخا
وقةبالذمؤعبزاتغأبتاااالقوادغنغريتأتاإذا

9فيقرةإفجوزااطثنقئيإذاكأئةيآبائةورادوأتجز

فيءوالنوالحراضتداابحثىيعنىحرارتهاشتدتالححىووفدأنبتهماوالمرادالمطر

ألنالمطرانقطاعبهوالمرادالطالناهاربالضسقمإذاألنهبذألسصىالنجماألصل
يقالوفانمعرنجمانانمايهنأحدوهونجموالماكالنجومالىالمطرفونيضالعرب
برقجمعوبروقءالمامنازلمنألنهاألولوالمرادالرامحولآلخرلاألعيالحدهما

وانثقتئلالقبلمجمعشعبواطىنفرقتعدع1بمالةقىيمعالذىوهو

همأمالذيئتاقسومواظايطنووهالذيالموضعنةنوىواالجاعةامحواتفرقت
التأيتجادرتوجوابهطاصملما2فرقأيشئمنفعولوقوواحد
منفعولسبوقممةالالوهىعاذلةجمعهاذألتواإلمألمةاوالومليةوتفراظبسرعة

اقفراتضيفوالعربالفراقوالبنالعرببه3تثاوفمعرابالغر3صبق

نحدهماقالفرعغالنهحاغآنهويسمواألجابتمرقبنهاابأنهمفئالكااليه
الوركمنالنساوفيلذفيالفيستبطنركاكمنيخرجوالنساصمنقبفتضوو

مأبوضيحجلكأنهألنهالماامؤنبضلغرابويقالقصإلىيضافوألالكعبإلى

ناعبجمعونواعبتفزعنىوعنىترسوتئيقوتجاورتاناالمرأتانوالجارتان
الفراقلمجدثنعببهاأنيعقالسوقمنوشوقبعوتأىبنبالذالغرابوهو

عبرةجمعوبراتالنزلوالصباإلنمبروهىالثعزيةمنعزيت5غهمتقدمكا

بروأغقوال6االفةفواقمنمأضرذمرةبعدههيتسبلونفوقالدمعةوهي
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9بتأقيلمصتهيعلؤببيهاقيلهش2الجايهؤفيكلوث
2عدوقفؤئهنعذوقإهانكأنةإصيبابريالطخطولي
مونفيفإرئاوابأخنفلةازةعاززاؤبنقاحاد41تافى

جدبأنهومعناهأمقبةاوهىثنمةحالياةفاأحمرهائنايااووزادأنجرنيمربأى
وإذاالستمبالإذاالنإذبمعئاواألكذلشايهونالنباتمنخلتاذااالرضألن

إاصان1فيوروىمفى

يئفاإلةالةجوزفىازاجتإذاأنهىباةااثاورادبووأف

أنوهوالعلمباويننبماقأفااوفيلاطاقومخموفيأبعيرانحقباطنافيقواقال
ابعيراجرانفىالمديقإوشنعاهووفيلى15األنساتفييقالوالالعلباويننبمابعاق

فارسقاوروىلمقوماطىمجرىعند

فابقالفالةجوزفيانثقإذاانهالعدأدبورادوأضعث

مدتالحلذإاثنانافبرةالتسدووجهالهوردالوهوءماقآيردءطريصففال

اقةأىءوبهواألغبويكافوقهصمرتعلوتأعامواللةالغباريشبهالبعير
الخفبافةاسربعةاوالثماآلالسرعةءوالنجاهوجابهاكانئاسمربتاوهىءجاهو

ولفهخطور3علبهاابرحلشعدمناأفىبهاأنيعنىارمااناالنسعتينوعلوب
فيهيوىفعوالألنلمؤنثصفةوهوخطورنءإلتاقىعوإنمابذنبهخطرن

واالهاتالذنبعظمألمجبواريانبعيبأساالعسيبوبربانوالمؤنثالمذكر

يمونالقدبباذنهاشعركرشبهالعرجونوهوعذقحوقوعدفالعرجون
ذطفئنيةوالحاذانظذكابينتلعقهبهنلط3حسننشببهووهالعرجونفي

بمعقوخلفاوتارهيهذساعةوطوراافخذيئاادبارمنالذنبعليهوقعماوهو

المعقوهذالمعانوبروفيالراكبخلفالراكبوالرديفثوبخوأثوابءورا
طرفةقولمنأخذه



أـ

1دفوقطءباألجاتجسميةالهتوىئؤخةءاألتساسإؤكل

3مخريقالهالقمافيأشهرنبنإلرضهاحياليممنأمرخاتاح
3حديقةتينرااألفماالأسهوتاأحتتالرخلوتكأف

4بكارفنيقثعداناكانكجحاثهاؤيننيطردعانات

نأثاليدينيخطيدلثغنةكا7حتىالعغذابيماأضر

ومجددذاكالنفخفعلىوناوةيلالزخاففطورابه

القواموالثوىتفسرإتقدمقعيوهوىفبهىءواالنساموثفةهموقى1

ودفوقالسرعةءوالنجابالسفناإلبلتشبهوالعربالخاقعظجةأنهافيوصفبنة

بسدحيانوعنلاطبالفنحوالقاحخاقهاأحكمأعرت2يرهاقىتتدفق
والالسفادمناالتانالتثبعأنواطالقكغرابجنينهاودرصهاالحلوهوضدحيال
واطالقحاملبأنهايعفهالهآلتعارشمناليخلاليتوهذاالناقةارفالتذكخنعاق

الذىاراطواآلحقبرجالهيكبلمالرواألإلسمتوتع3ذكر01إألاليههون

منريامايروىوهوكلاومحوقلالوبتقدبمماخالثبيتفيروىوالسهوقيعاضبطنهفي

لهاتعلهوأطاعالساقينالطويلوهوأيضآءااابتقدموونحموهاالشجرسوق
اعايتانومثلهئبالمتإنوراهادباألفررامةلهبقالموضعأثنىاصبنةعليورامشان

حمرالوخىنالقطيعوهىعانةجمعوهىنواحيهامنماينأىعاناتبطرد4
سنةيكملأنإلىولدنحاطارمنولدوموثجمعاثوالجببعدوبنفى
والكفالةإذاكفلنهالصبىمنكتمأخوذاوىكمامعناهوكامانتولبذاثبعديعو

بهأضر5القرمقافتوااألبلمنالفئوهوبكربمحرالبوئذانءااإليوآتفحن
وهولمنيحفةوبقلهالنصيبالميسرفداحمنفدحيحوالمةإهدواءوالتعدإنجره

االمالمافيكلىالجردالذخأنغيراذمجيئهبممنوالمالمسوقواصلهولمفهاصم
شقبالحظثذفشيبفيهالحظوابغيرهالخناطفيمشيبامقوامثلوهو

اندبو9



أه

9مضقأفزاينأبزممأؤفتخماالؤئمطختيرفنبازتث

1نزيقعايبمازباليصإلطثحماؤفؤتةالمرفيفياألفكيأن
مقأاجضارففالث511المئدمنائبجمتهاثاضغندواتإإممادى
ءهدصـو

4قخاسجلاإةلماردلنةبالفاعسوخوهـة
5قنفنوالأىأتىملةامةائصعءاثآتاذاماذووك

ئحالسارحئوضرابهنأقالطرادأضربهيهاالمعنىأعلمواللةسقفي
بهكرلأعادالمفيفىأخرجهفكلمالهألنصيبالمنيحالنحسنالتثديهومذاالاش11في

اولوالوسمىاالرفنباتمنمابظهراولالبارشوالرعىمنرعت1القداح

واضضدثسنثامحمتوفالولىندهوبالنباتاالرشيمالنهبذلثهالمطر
نسلنأنهنقالمهأصعراقأمفواالكغوهوفربجمعواالفرابنزعوطير
القيعىبالوالرفطعوثماطيطاقرغنبماغوالمرالوبرمنماصقطالنسال2

منلهألمفردجمعوهىاخاطبضصفةوهومزإقوأفردلثماططصفةومزيق
بماشعرمنمايقثلشبهآأيحنبهيوصفالجععنبهيخبرالمفرديالفهالتيفظه
وهوئضالظاثائبوااطقدوالضفنيطاردبدادىاظاقافوبمنينفعل

الفرساثبأمنوهالهالبفعالتجينبةومنأهدواوالندثائبندوأىلمحذوفصغة

اخألفىامنيصاغإنمامفعالواصلالغباريحيرالذىهووفيلعدوهاشتداذاوغير

سهينثوففالجرىشدةواطضارالجردمعاماآلفيهالمزبديعاملونقدوالكهم

منالمشرفماعوالصونهخرأىشحجمنولفهوشحوجهبطىفطوف4
وضيقاطارصوتوالسحيلىطىنثنيةولحياهرجعلماردولماوالجبلاألرش
منفعولىدؤول5سلتهاوودفاهصدبةخمنوقصوتهلجبهدردكانهالمعنىكنوق

ومعمامةثمبمعقوأسنافباظتلشبهةمثةهىوقبلوجملةضعففبهامشبةوهىالدئل
أنالمعقننوقونثقالنديةنرابهاابوالهنابقىاىالهنأبووثرىمواففهاجمار
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1نهيقيهنآتولىناألؤتازةطونانبخافقذاصقت
3شجقمازأيثنجيأليفانجيصاحبمفقلمىمناتزقيترأيث

أمإليقاججافيبازتيأفيكااكوىاكرنيءذلىئائمات

أخفؤقلبالضءفابخؤافيكانةجماثفواديؤبات
5قثضاسئحيلإذازداحياةكاألنئهار11آناةيعرذ

داشونأبؤالهنثرىينأةةصانهاءإتاشكروفداذاما

ثفىبهنؤليبحإدطلةةبئغاصئمبباانابامنةفقذاحق

مهااصقت1إصرعأىمشيهفييدألتناالهذهابوالفىىثماذاالعيرهذا
علىبمعئاباهناعليهنوليإثبهنبتوليضعرهامنظهرهافىقتأاابحاونا

موضنوفاجمعروفأبرقواهنحوبرقنا2أنعايموتيأىوتبقو
أتالمعنىلبعيدمعنوىيهدبعيدتووسيئالذىومابمعئضريةوحمىرةالبحبيت

ابذحيتفةمعروأرضجازوالىنحزنالمطمهما3دثلىحتالذىبرقا
بمانيدالمديخةإنوفبلامةمنالمكرمةةمانواالصحونجدتهاهةبينحجزتالنها

حما4أىمسثخففهوالثيئاسنخفهمفعولايسمهسنخفاصاحببقوصلى
خايتءجناصالطائىضمإذاربثاتوهنخافيةجمعواظوافيوالخفةالجمهلعلى

وخفوفيارحالجومنوهومعروفطازوالعقابالمناكببعدأكأاالريثاتأوس

شرحهنقدمافافىوالعطرإلساعاتءواآلناصوتهبرفعيغرد5ناظفظيرص
وقلبوأصهرقعثماألتانبولثبمإذااراطكرفمنولفهكروف6آنفآ
بمرماطقأصلهالمهماآلالحابكونطق7أيضآنفآضرحهآتقدمالبيثوآخرشفته

يجوزالهينبصرفعلعلىثالفىكلألنالشعرافرووةألالجوازسببلعلىوسكها

ومعفشهدالفعلمثاليظذواالمبمهثالالعينحلىنإذافعألأرإصمافمهذك
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عنهاوضىاالنصارىأوسبئعرابةيمدحايضآوفال

1ؤإثصفاقيهمءلىإذالتراكازاقيكرابةدمقجلتيكماذا

2بالفاقياألساودقذضيحنثيكللمننذألالئبمتأنيىكشفامت

مإقلمثبخؤصدوالضكرهاتذآصنجطماذاصؤنجدال
4ناقيءوإاليإزةذاثعيزانةإذشخاتإوتماعناذآشاءهلط

5وإطراقيممهاديافيبااليلاالتافتهازىالوتحرف

وأبرأهذألجلهولمهوالظهروالملبإيهمحئئضعشانهالبطنمنهلحق

االصالواهلالموجودهلمسختجعآهاإأعدوإنماآنفآتقدمتاألخيرهالنالنةإتاألب

صابمهذاما1ايهءشبماصيهيرءمنااذالالرواةنادرجيأوعدثروتأنها

ماواأبوهااقىاهـواأةاميابمالراقىوابخةالساكننوقكيحركجلمثوبمشئأى
ذاوثرأظفيهالحرفمعنىىبعدىفاذابخوفنحتلطةعنابةواألضفاقاظزن

هدالنبتكميرهلجثوأةثنظهرتريك3أظهرفيهالعنايةقفهبعلىعدى

اودواألسالممزسلوالمنسدلتافيأنبتشعراللمثترقامتأىلمحذوفسفةوهو

المعلبوخالزيتوقيلالباافاقاوباالئدىجنودناومسعحنالحيةوهودأسوجمع
ورواهالزتمنالغضوهواألنفاقأرادبعضموقالمماخاكبيثفىالفاقفسروبه
أنءتالمهالوالععةاالرضهىةصوقالءالصحرااقالةوقالشدخنفدروأبو

منلى3ولمعانهابربقهافىبالزبثنةهوماحياتبشبهالوادشدبدشرها

يهوتأنلمجوزوالمرعودتعحألبودوالالذكروالنذكرالنسبانوهوالسلى

الجارلحذفبهوعودباالحملبمونوأنجلدآأىمجلوداجلدهمقوامثلمصدرا

الناقةوالعيرأنةبدتوشحطثأنعاأىأصالهمنتلبنك4لعاموالجرور
اطرف5االسيرمنضرإلنواإلعناقواإلرقالالسرعةقىبهالعيريئعبهثتئعبالئ
حرلتتهااكأفىجبل11حرفىأثبلتئفالااااهيكاطرفتشبهالىاقةال
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ءكءل

1اقينعتىتؤاتافجومإذاةناصالرخلدبقتوجلذية

3اقيزتىذبئالرقرقإذاذأتتائميىابهافيتءروإلق
3أعأواقيداثخهاممنكاصتمامةاؤنتنالئارىمكةإلىثت

1ابهيقاقيعزنألصاوذىمنوانجأهاىابالولهااصمففاضنلما
معأانهارااليلاسيرلوفىالليلكهسيردواإلساالصمتمنولفهوصعوثأيضآ

المرىعياصبورناقةالمرأةهذهإلىبوصلنكهلالمعقىالمثسرعةواألطراق

حلوفنودالربةالقولبظةاكديدةالئمبالشإلجلذية1غائهانشكويالالسيروشدت

قالتنفعالعلىقوتخفطأدبرتوتولثمريعةوناجيةعليهاالكلألموتقدملهأدوا

ومالضاذاممالثماخالقإضطربوأخفقالخصصوفيالليبئوليإذاالنجمأخفق
فذفتاجمرمبت2صراهاطولعلىصربعةانهاالمعنىاخفاقبعدنواث

مسلكفيهليىالذىيدلوهوطاسنبمفياىوفلمحذصفةطاهوفىبها

فيبماصظوقبلالسرابواآللاضطربإذافرقفىوإذايرهاءنيجدتودأبث

تسرحالحروفتاألرضطاصبهاسلكتإذانكأالمعئعلبههالالنهاروتمدمأول
وىالماذافيزادالطريقوالكمه3ازيداواسرىافىبهفهاهاوثيأيضآني

سوعنعوهوالسارىإتطرعياأىقالالببتشطروانشدالبريدسكلسيتوبه
واالالذكرعلىيطلقافظامةوحنجاوبهابدلتجاوبهاوروىياقوتفالأوكذا

وهوطوقجعوأطواقصاحبةبمعنىوذاتوفمعرايراامنضربوهوحماموالجع

كجفيلماالسالمعليهنوصأأنالعربعمفئاطاموطوقالعنقفييجعلمااالصلفى
موفبهاهلاالرشلهاتنعاراطامةبثقومهقفاغيالطوفاناللةوأرسلالسفينة

اافدىاألرشببرعلىبذألفاستدلططينوعنقهاوبرجلبهافأنتهفيليترلجف
والجأهاسالاستفاضحديهافهذهبعنقهاومابرجايهاالئاطراللةثاءفعو

ديارفيبثربالفبموطوالةالمعنىجهةمنزائدهناوهىصاحمببمعنىوذىاضطرها

المعنطمعرجةاىمافيزعوصاثنيةمبنأىعوجماهومنوغطفانةبيلبنىفزاره
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2لهنعاقيءغيززقإلرأتةجرينعتمايهافيغليباونتىتط
3باقبارقبيمامناذجاهضشيرلثرعلىجآلهاهااؤليايئثحتدى
ساقعلسابمتدغتحمامةإذنطقشأؤالرخلئسايطئئكاؤت

هاباقياودااذاوءالغالااذخأؤيمااالبغرأشنكوإللت
6وآفاقيتربمنالقؤمئاقئملةشؤالرؤكطاألميزالذيأنمت

اقياثألتغذاءالفالوالفاغكربمةالمكزبعنلىالمجأنت
تءأقااىظلت1هسدكهالبععبعوجاهننيةمفالطرقعيهانضابقتلما

أرنفعماأهمواهامالماوأعاللمجنااسوقمفولوقلماجوابوهونهارا
غيرمنساقيروجبلالمورقداالوديةمناتععهاوالجووالجبلالملمئل

اطرفياأوهىجوادهالطربقمفوالركتصرعثخذى3شىاقابل
السحواصلتخدىمنرالممطعنمانابوسحااصاخبتستوألعليكتخفىالالتى

البقاهمنودإقىالبرقوالبارقبهسيرهافيالناقةتدفئشبهإخالمتاءالماصب

إذنعاقثوإذونثاطهاظضهافوقهامنتسقحائوتساقعلئقرتكادت3

فىواثمارىااذكراألولاقالقءصاقآوقولهتنطافدعتةحماصاحث

ساقعلىجعلوإصحالثجرةصاقعصالكونهذكرهافدعتالعقالثجرةسافي

ىراوسنبةاعىخمميأبوعيافبماوىمناثبماو4مانمةاولمنحاأل

المثلوفياطاجةواظلةكضيرابمدحهاخالاجودكانبامثهورعافوهوعغهاللة
الثرفوالسوددالرفعةءوالعالالسرقةالىتدعواطاجةأىالساآلإلىتدعواآلاظى

صعابةااهأميمنعدمنارأالفىالرئيبهايرادهنااألمير5الداثماباقىوا
اسعاالخيرثيرالالسيدوهوققامخاتوالةلهتعظتعطفلهالرؤسوتحشو

الحزونبمروبواتكافياالىاب6واحىةاواآلفاقوفمرروالىلافيا

حدبدمنالجامعهبالنيوالغليونحوهالقفلفتحمنوالفاحمنالهىمابأبةالكر



أل

متئدإكآلقيمنءاةفرماوامةنآلإلزجيصذعاؤنلشاعب
أمسباقيخذؤابىغاياتميماثإقؤمكيمزثرةماأبيتفي
8ؤمصذاقلذوقتالمواهىخزلثفةوأمتالفأالئىض
ةم
إنناقيزتءفآذتووقعةلىآةفتعثتدكتأناذأتانيزة

ألبأزواقيأوأزفياطؤاوزاأقزخمنجمذثحتىداذفتعزني
2الألتيبيماتفنبياخعناإآلقةث15ناهـكأهتقاةوت

تفدكهاالذىوانتحبهصعنالحزنالمزيلانتالمعنىشدهأوثقهمصدروااليئاق

االصالحاصلحاوالنالومالصدعشصفاعلاسمالثاهـدا1هـوجاهكابمااألير

والعزهعروفالمكرمةخموافتعباالمأش2أاغإقهدرمواألغالقالحزنموال

وابنالمدىوهىغايةجمعغاياتوالبقمنفعالوشاقرمالمةحدواوقيلالكرمةيهروا

ومعناأتلفمنمفعالومتالفالعطيةوالدسيعةعظبمضخمآل3اكذالوأبوكأىصباق
أهطيةاوفىموهبةجمعوالمواهبعبموجزلاصاحبوأخوئقةلكرمهمالهنلفأنه
بالخيىيعالوأةكثيىهعطاهانقالىالصدقمنمفعالوممداقالقولاقيلوا

قءجاأىأتافىهوفاعالليتغضبفدكنتوبانفىهطأتافىءوعدفىيصدق

ووقعةأيانومنعهأىاقاهـارقهلوارقهدرءواألراقدزاءأماواءتداتأنك ىط

بواساورأواهبتقردتوروعصرانسرفى5حزنارفنىوالتوهننىنوكةء

ءإلاظافىبآذاىأجروأنأمعدايماوتيروزأناقىاروإأوأرىفولهفيوأالجبلماودوال

منثحئأوأرىممنايكونانوالعدومنجهدآيدعلمذاابأروافهرمىيقالفرمن
أواحدباعتباراالثىتجمحبهـوالهاجئةاالروقالنفرحاىنفالقثلتفععيءسفوق

اظعلىابمنعدلالمذكورعرابةيقىفصأىمىيلقاهفسوففوله6أجزائه
سعلقاوأنهعنهبلغهمماسرورأنهالببىومعنىالعربعندهيمعروفالشيبةإلى



أل

آأيموقال

لمأنرافاأأزذنذاءزامةعزينالممثتافاقأألأناطعااآخ
تم4إافيآ4والهفوذثلمةءإذنذنجزيخة

5عاقا01اؤألءوكنؤةابئوجمداالمعصعبةجعلقؤاقذ

ادغآلقاددقمةيئقيحمرلفواذخبلقدأصبئيا
1انانأةاؤى11بعدسلطتابائتئنمأنمتنقواألشلمبمه
6ئاتامايمؤنخأعنةصالإذثذعأحلجبآئهاعزم

71تراقابارذا4المذازعدلتاييرفأرتذيؤتمؤتعرضرت

لهصفةوالمشناقعروفءوالقلبنةطييجمعظعائنواشئصدع9مافعلعليثاكرآ

منوخشأهنيةلهعانن3مرفعماورامةظالفتالاوالحزيز
صبوافىاقربقلطاوهوومنىفيباللنموضعباله3امهداوالمعاقاظيانة

ومابكقحبسهوعاقهءالوفامنووفبنعابئعمووموعدآالجماررعىوضعأابى

عافهالذىالجلبفلمهووانهالمحمبوعدفينوفأنهنالمعقالذى
األدراكهن4مافبأذهبالفؤادوخبلامرأةماوهماأصماخبمفىاصبم4
حرهومغلئاعخامناىحبكسرحهومنأهاروحهمنفاعلمامهااللشاوخوهص
وسالعقألأىمعقولهمنهاختاستسلبقه5غلئبالمعيريةعليمنصوبالقابئ
تكلفاضجادوافعلعلىصعيرهعقدالنجلدعزم6األفاقةمنوأفاقاللومن

دخلابحواصلعاربمعىواسبحالعبروهوالسلوانوصالسالمبروهوالجلد

وعذلبتاينتنعرضى7لمقممدرق13ومتاقامايشتاقشووماالعباحز

كثيردبراقاالرائحةطيببارداوافةالمنهعذبثنرآارنكاىلمحذوفمفةالمذافة

عاناالأىبئألبر



ل

1ؤزاقاانفواذؤلماافترأمإكماقؤمكانبذوعفؤافي
2اشتننطاقاطقتةواسفوتقعثمخأؤلقآدارتمزشيمؤمزفث

13نطاقاالزتئبهاحلءخزسابدفنةالوفوث4طاإذاحئي

إخألتايقمضبفذاأليعئةازسئوئوخاآيخهـتقر
تقمعاقاذفعةتذرىؤالعينايهاأسائلثالوصنالقغضث

6مفزاقاناجنةخ8ختاأتماءالنتجاهأؤكثثفي
األاإةدفنؤيدثهننؤزمهآلنرىاذؤاداهمؤ4قغاع

أفيومكالهومروف5روابىواوجهفيأيفلمحضصفةواضحفي1

لهافيفيوالالمأبضآأعبهووافهأجمبهفؤاداوواعصاكألهوذعشرالرابعاليوم
منودارساالدارأئرمنيدوماموالرالعرفانمنفتوعي2القمألم

والدمنةالقيامقوفاك3نطقهطابتنطقتهواتباألرضضويآونحلولقآالدروس

ألتجببدمنةمنأكمالكلخءاإلنانخرسمنءفعالءوخرساوالناسالدارآثار
وصناالوسعلبهيشدماوالنطاقالمطروالريعالعقدضدالحلمنوحليخادبهامن

ونلوحوهوالمترلفنىجعماوهـخالةقفر4ءاالممنفبهماالمزننيهاعب

والخلقالقطععلىانقدملرصبمعفةومخلقتفسيروتقدهمرجمعورسومهاتظهر

العالمةوىآبئجعوآيهااإلبلمنالضيةوالقلوصعطفثفي5البالى

هونائبأسالدهعهاالعنغسقثمنتفعالوتغساقالدمعمنبهاةبماترسىوتذربمما
أمماهلواعناقهنقدبرلحذوفسفةوهلواعلىأبعثث6ماتذرمممدرءعن

تصاألمتاخرهوءخنساظبيةتفديرلهذوفصفةءوخناالسرعةوالنجاهسريعة

وهوصفنذوفبعيدأونائآيعاباهالزموسفواظنالوجهعنقلارنفاعهمع

نركثبعابيةنافنهصبهثبرحفاتأفامخروفاخرقمناالمفوكراظشادناأممما
السفعةمنالهسفعاه7إلبهالذهابشرعفهىبعيدموفعفيمنبرآالهاولد

فيابود9
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11اقاؤايألغيتتبجممىاتماعديتهلثحقابئبا
2أوذافاعزنفآتنيرىنتابرصاائمجهـعالخاءسارئةصتؤبن
3ذقاقاصثرنأرطاةأفقاناففىثءلروةذيئفئتئ

4ؤأقاؤشسداربةأةغابتةنفئشتاوزعالتنخؤكا

إسناقاوضئعةزهرآؤأيمهنبثةننائص11مازبت

ولاتااسةةةناثآزأوائثركرخالتجسافي

منمشعارخطوطآرجاليهافيجعلصوادووقفهابحمرةمثربسوادوفىبالفم

فاضعاررنباالرجلمؤخرفيبدلىالذىالشجرمعوالزارهاسزوهوالمرأةوقف
ءإنجنساوالفعيرليالأقاماباتا1رقائاودقاقاإلهاوريداهاوثواهاالظببة

كلاانجلةماصنأءجمكالوالالرملىمنالمعوخحراباواطقفوولدها
من3ءالمابرغضوغبداقالشديدالمعاوالوابلتشقوتجضنرينرج

وأطاعليالتأفىسحابةوساربةانصبوباالمطرساببقالسكبمنأىوب
04ءاألذىالالسحابحباوالجهامانحابشوقوالرجياانقادءنكباجهاهها

وأوداقوفهعروالمزنماتخرجأيالميطرواصتعارهالناقهلهوأالمرىمنوتمرى

فرنهوهوروتمعأىودروقهلبروكعطفهمايدبهننى3المطهوهوودقجمع
االرطىاقواحدةاألرعاومقوهوالةثةءفقجمعانوأتناسهفىمستترأومقكنععآ

يثاوراألسيرالعافىالغباروالدقاقبهبحنأىوبزنمعروفشجروهو

ابالفنحوالوئافيأشدامنوشدمعروفونربواألالغيبةمنوغابتالمثعاورهمننفه
قعلىإهـعاانكماالبعيدءالكلمنالعازب5وثافاونقهبقالكاظالعىمصدر

زالأىنقوأمعروفالنبتوزهسالنهابةبلغنبنهونأيرعلموأتيوطأولم
أىالصبحفيوجسافئفوله6أضقمععدووإسنافاسنهكلدللوذلمثضعر
والمكلبأبضآشافئالعوراباوالركزاظفىالعوتوهوبالفبحالوصإلىثمعا
ذراموأشفقاأوتعدباأىجاوزاهاوالعمبدبالمعلم



7

أعاؤافاشثنينصوةمدضضؤاليلهأنابالي

2األشذاقاحفنرهايحفجلسثشذايخهااؤفيياقآفغدى
3اإلشراقايبادؤ7افخيوفيضراوهتصهدأنلافىيرجؤ

8قاإلهطتونةأخزبليلمعةطميأةةكليةيفاؤغذا
ماقاحثااذلهاطاالقىأقاربأحقثأمهداأمنتلذا

9نهاقاخلفهايرجغصحلاطااخاظطالمئىاخصصؤىتجعن

جتاالئوىضاريةبأىصوارتولهدمبفةوهوإقهاءأىصاباال1

بقدمنهـجمرأقدبالواأعطاهأيحباولاصمةومحبوتاهيرجمعوفاعادتهبالصيدو
بهدعرجعلصقااهذاأنالمعنىالقالدةطوتحوسجمعوأطواقمدبوغجلدغر
واألشدافيهـاوفباتبالىممألبأىبهاواكدوامنغدا2يدماصمنقالثد

الفمجانبوالشدقدوقثوالمفنوحأشدماقالمكسورخفيوالفتحسربالشدقجع
جربهافيبةالداواطفرارنماعيحركيجاجلهـوتكنضحأضيقاضدعةوا

وبوفيأفساريةاممألبهوضراوهايرجوادفميلوياأصقأفحيرواءالرجانهـجوت

المبادرنيادراالرضنالمرنفعووةجمعءجااةوايدأاايرىيعلموهاءافجا

وبأانفنىمنمستعاروبنفضيمرغدا4سالثطلوعواألشرافي

مندبيأبعأنه4إفهيهآلءسانوكلرهوهوظيحرك4أأيهبارأاتولاين

وإدماجهفؤيهفيبالمجلمفثواحدةقوةعلىالذىالحبلعلواساعة

الظايةأفتلكأيالحاتالأقوا5ماضاأىافااوإيئغيصارنهلوبوأغي
هذاأىهذاأموقواببدألنهانلكدونبهذهاااألشاربالبريدلوكانألنه

والطرادءلدططالبوقارباضبطهفيوحثحماريعنىأحقبأمالصاثد
اضطربأىخفقمنفعالوخفاقالبطنممافياطجابونمادطثى1حمرهطاردته

المطاوخافليرهارفدآواشوكاانوائمإلحمقلبلأىاشوىاعمء16



7

11ناقاءاألؤحاشسؤاذهادتاأصرأللحطبحةعانةفي

2أضآلتاضايهاأبردآعليؤنخاياأذنايهاإلىصانت
13يعشاقايعفنينهزهاقرئمازذفياحهحاسقاءآقب

1صتذاتااهنينرملمنحمانأةثؤصبدخآلحكالئيجا
أخكراألخآلفااستمروحثئعواذألؤتهناذعنفصذدن

9اضاقافقدأحمعقنةماكأؤابيآايماألبعأليرمحنة

أىوخلفهابرددحغبىفىبحةأىلوئهفيومحلالماكرأىالمطالحمممتترأى
صوثاطارنهقمعدروالتنهاقغالبآنأمالزماطارآلنذكرلهنيققدمولماألئخ

عصإلىهلاللدنمنعظمبالفمعلبجمعوأصالبهاارئفعثعلث1
رظفيااالخطةهىبالفمجدةجمعالعبنوفنحءالفابضبملعلىوجدثالذنب

أنفيالىعنقجحواألكاقمعروفلونوسوادهافربنوطلونهنخالفاحمار
جمعواألذنابالسيالنمنسالت2أعناقهإلىالوصولمنفربظهورهايسواد
معروفكتفوالىكنفجمحكتافاألوانحطحثوبوالبردنظهاااوتخاذنب

منبدألوالنعىجمعوأخالقهفردبرداأنمعلبردصفةوهوخاقجمعقاوأخ
مالأونوبأعشاربرمةمفواوهىنظافىيذاووردتاللنعوتهطابؤ
جحثىجمعوالجحاشيضينئ3ءاالجزاصاوباعتالمجعوأولواونحوها
بكرجمعوكاركدهغيروشذهالثيىشذيقالبفردهارهبموبشذاطارولدوهو

وهوحقجمعوحقاقايحركهاوبنهزهااألبلمنالفحلوالقرماإلبلمنالفئوهو

أنهيعنىحلياآلجمعوحالئلانفردوخالالغليظالجأب4يكبأنباخالذى
صددن5معروفوالصداقيؤدلمينرمولماجمعثلهووسقتبأتنهأننرد
وابمرذلظعلىمضىواساترعنهمنثرفاتالوعوادحملنووحمنضنأعي

قاغشبانهاموالبأرجاينبنهيضرمحنهبربطعنها6الرنأىاآلخالفا



لال

أبضآدنال

انأتهؤقاعاؤكيفرينوكانطوكالقأتقذخسعاذباشت
12اةيلامةيهاببةيسالؤآلنمطنهالمجبراناليخؤىفناذب

مانبآلبيلوائضببألالفخيهمنهيعمذوليفيتؤمندزووحال
فخإلتفضبلط11تنابمقخنقهافيةدوششافاجأبيتيتآلفيؤقذ
ييلنطفذافدضمنصددكامذكربغانكومزقتاهـكأباهـ

شموسويئعسآجمعيمكغهفالمنهامنشنأىةإلجمعيالوأواءبالنسااإللماممأخود
بانثاأغضبنهواحنقنهشنبهالثدالركوبعنظهرهاغنعأفااظبلمنوهى
حارأنهيعقلرافيأدخلهإذاميئاملعولمالمدولءوأةاهي13وسعادبعدت
فريجكلهدهاأنعهدهاطولمنقصرمنوكانقولهوقارةبالحراطزنخيصفونوهم
الجاورجاروهوجمعوالجرانكىألوىوأليحتاببافىامنءفعالبيضاه2ببد

قاياآلاأالمعنىالقولوالقيلالبترعأىيلوألظهورهاوطلعنهاالسكنفي
وفياعةوقوموبينكيدنىأىودونكوخحجزحال3ابهاآلمال

جعوالبالبيلوالعداوةالحقدوالضبالحقدمنالضغمنةومنبهمفلىفيصدورهم

ودوسمرةتتدراكأىتتالفيأصا4تإلفي4والوسواسالهمشدةوموبالصحبلبال
بناتوعناجسهفيخلقهاوفيالجنمعةإلضخمةوهىدوصعرةناقةأىلمحذوفصفة

وللتهاالكعبيةفياألخيرالشعلروهذاافوقمنأفضلأنهابعئالنوقعنالفحل
نففيلالفحلبناتخاقهاعنفيمقبدهاعبلمفلدها

اآلخرمنأخذأيهماندرىالةشعاصرينعنهمااللةرضىالئثماخصوكانكعب
بالفمكوموإلىمعنوىثركيلوهوورقبابهذلشالرقبةعظبهةءغلبا5

أمامهاوهبلوقداههاسعةوصفصفضهاكرودفهاالذنشبهومذكرةإلصلبةالشدبدة

وجناهموضعهافنيءإألرقباالكعببةفيالبيثوهذاطويلعنقهاأنفيطوبل
سيةصفصتموضعوفي
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4وبئكلهبااإةةفياركءوتإصاسدرهفيهفنالهائم
2وذكعإثناعآلةمنمثرةخمتاؤمذثنهافىفاتكاشنا
ئصقولبالمئنىياضافييقعتأيذهبيبمرآتينوبئاثاثزجمط

4يلتميملذخأتاأثإداهئاماببنناتمنؤحؤ
ضجذؤلاهنداجاللين4خمفشياإةص7رهراذزةنخأجافي
9ذراةأزقاءذووىيهنيآلافطآفنيلءوجاعلي

وتلعكاهلهالىنحرهثعرةالىنكركرنهمابالبعيرمنهضوالنالنماممنتم1

والعلبالفقارتنتغإلئالظهروقناههلالاركأواطأومرتفعالمحممنمآلن
والجرشحلحىولجاهاتحدافواتامنفاث2منعنومعدولففارلهظهركل

أىالسندانأهالةواذبحهاموضعومذبحهالنواحيهحرفماالاطدادبنمطارقمن
طوألوروىالمفروبمولوااطدادنأقواديداطاطدادعليهايفربالئالزبر

فييوجدلالمافىعلطالبيتوشطرعينهاومذبحهاينننمااآلولالشعطر

أينكالمريعينبنأىبمرآنبنوثهودوقولهكشاهدغائببمالغبوب3الكعببة
الكعببةفيوالثطرالنافىمجلوومصقولابارزهوضاحبهماواملعاوصلتانماعفافي

وهاهويربئنيبرمع
لول2بالشمسرضاجهثمصطخداءالحربابهيومايظل

المذكرفيهبعتوىانوافظوانليضاأىولمجانوأذنينأىنوحرفوله

ماأيعنىمهالةلوغلالسماعخواسششاواشتأناوالجعوالمئنىوالمفردنثوالمو
جافيفيومرادهلوةواوالدرناحبئفييجافىحعةدسبدمنتسمع

بلدمعروفوالهندلمقاظالمولىاجوالخقيرةءوزهراسنهافيبالدرشبههوجهها

القعلىماببنىوهورجامصةتثةالرجامان6اظاقصمومجدولأهلهوالمراد
عليهمايخصبالئررأسعيطتضبانخثبتانالرجمامانريلالخئبةعليهشرضثم
بجرىالذىهمافمااظوديلالبكرةجانبىفينكونجاحدبدةافموالخىافعهـا
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اروزءذاال4االفطفحماؤفيةأطوميؤجفذقا
2للىهاإإثوأتزابوزنهاةمةزءالمعوايغضىتذبئ

3فمامأشوىئرأيخفإلمضلمولؤاحشفدجزيفيأماتخةأؤ
دد55

1هلامهمياييرصهابلفئتهامرايخفيت11امكزوى

ؤزئشزئالإةصي9كاقيصهاصنبنآلؤليجآلمهاةلي
بباشلونهمافىإلاالمنواألرقدابهالمندىوبمءالماحفئالئوالمانحةةاجمائ

بحريةسلحفاةاومواآلمعروفالجلد1المسرعةوهقالصجمحافيسلومي
وفيلهفيهفىمايوومايؤلمجهوالمالسةاقوةإلبرإدهايصفالزرافةهىوقيالالجلدغليظة

ءإالصيهضاحيةبافةأىااسعمسالبارزةوالفعاحيةالقرادبالكمعروالطاحمايذيه
جلدهاأنبعنىطلحصفةوهوزالااابهأومهزولالثمحثياممذمنمابرزوالمراد
تدفعأىنذب2الكعتفيوقعالببثوهذاههزولادقرفىاليولمالسنه

االبالعلىيقعوفذباسمعروموءاثمىواستعارناساألقىوأعلهمعروفوالضيف
الصدرالبانوانوعاأىضيفموضعصنفآاالسانوفيبهوتتأذىلسعهمنفطربفئ

المثطروهذااالملوهوزهلولبمايلوزهافرتواحدماراظواواالفراب

احشطراأىأطوائياواحدوالفمتحصكعرابااى311الكيةفياألخير
واطرمجاذسالرثعاهيدىاوحبيدبهاكتراوحفىأىبإيهاهاسبرفينمنحالقوالماتحة

مشوىومملولمشوبةلجلدوشوىالمنعطفطنىواالبالىالفرعواطشفالبدن

ثوىهنئءوبقولهوعنىمرافهاعلىئقعءاصعرااأنيعنىاطارالرمادومماالملةفي
4بالجلدشبههفلذانهـالشهسافطالبالةفيفانهغضونبهالذىالموضعداجا

وهوموصلمرقجمعوالمرإفقعدبآالممتآلتالمفاعلمنباتإيهرواتسرعئهوى
افقعيفياندماجوهوبالعحريكالفتلهنوفتالأفتلجمعوفتلالعضدفيالذراع
صبهاءفيتالثنصيموبيرهاالقعدفيعنألنمبلوصبابالحبعنوبيونالنافة

رج5وؤمثقامتغزهافيالرجلوضعثإذااقاوسمعجالجعومعإحبل
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91هزاييذبادقااذيريمثنرغرامزعآاءذؤرفاهزفقد
ائآييللجيدهاالففاتترضقمااؤإمثنهفيكائما

2وصألاهذااهـاافأانقنانإلةطافانقضانغزقيإيميخأتاؤتيئ
ميهلىاألفااألؤفيمناباأصيمافقذفطتبزببشؤتهألاإذا

شرابيلمنةاالالرئالمنأإجمبقاكلقذأبقتالتيفنفصادفا

فاحمرتقداغنلمالذىالظيموالخاضىلالضافةإفوتوحذفترجالنوارجلتثت
البثمشبهوهواخقاأصابهالذىوالسنقوباهظفةاحمرتبيعالرىأالذىأوصاقاه
صبعلعودوهواللافيبرمولونحاولالحنظلوالثرىنناوانناىبخاومن

مناخاولالفصيلبلعابالحنظلكلهأوفثراوللعابشبهبرضعليالافصيلالسانفى
نيةفاوالربلأطوأوافرأوااللىالسرالمسنالمالمبمأيزفواالظايمبقأا9ارنهصي
تحاتأئاءاوالزعيإسراعاعاأس2أاومرطدوهاءفيقعفىأىتزفنأفاامةهالة

فوله2فهونقطهوغيرهالشعرملهيبقالسافطاميلوهيذنياوذناباهاريشها

حوأقامبدلأتماعيروىفلأااسياهوقبماجممعأقامهامنثنىأىالحمنثنىآلنما
حتصعموطتصيشبههاوروىريثهاأناالشفاريعنىأصولفيتخرجبثروسقعة
الجالفينكونالتىورأثالبلوالعاأسرعثطتوصالنشاورفالمرحهنفاربانوما

سقصلنعامةالثماخبيهمنوأرقأبدعتشببطافأنعالرشمبدسألماألصمىأنوروى
الرواعفيساواتروحاعالمؤمنيطأميرباواللةالفقالالبيثنثعداأنربتىواربثم
واآلفاننوجهاوالتبطاالمسنطلالرملمنالرفياطبلوالعرقأعالوسنامءالمساأى

منوذمأالجرىفيئدفقااصنهال4الجرفتمداخلوالمداحبلالجبالرؤس

أنهمابق4فعلتفقدوقولهالمعارالدفعتنبوباسووانصبابالىافيالمطرلاض

األرشانيخدصأىاألفاعيلبالثبأركىجربمااشئدإذاوالؤفانيةالهيقأى

والمنايرتأظهـوجداموأبدثأىالبيشفمادفا5ماقوشدةمنيأظالفهما
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1ومتيانألمنباألوزنكاتشرعناليضيخقفالىفتئبا

2كقابرلطهااأروكالزهزبلتةيجفاقاسنتمراتم

ماألزاجملاألبايإنقاغقيهآأاآلقاليإ4عغدرحلطكأن

4جذهكحنهنمءذونة3آازالتزذتااليمماذبهألثامتت
مسفوكالظآتمامقكأثضادقةإتمعاناهدىباوقذ
6مشغوكءإحفيآلتجشؤأننألممهآةكداقاأنتإةفا

أنهمايعنىاللباسوالراببلولدأوالنعامفرخوهورألخوالرئالهنكبجمع
اىيخقفانماالاىفنكباقوله1الرآلأعلىعنبعضهانفاققدالبيشوجدا

الوسخشبعنهمزالأىومغسولشجرأوتوالبسباسدجعنأىبثرعاذوعنبتر

واطفاناصأىااستر3مضوالالورقكانإذاالبباسبورقالرآلجسد

ابراوالزهووتأاوالزجلباألناثضاصهولوأفواالالذكرأنعامافراخ

أنهاضعيفةعقابيلفيهاأرجلهاومعنىالبمرزهوالفرخشبهالعلةبقايايلوالعقابالملون
الحزامأىالبيفاماطقابأوالشبطنهافيالقالوخأنانءالحقبا3إشاعن

جبالنوأبانانالثرسشهمنهاخأبانينعيهوأحمىؤيادةوتقدتأيالواردةوقاربة
وزالثدارتأىحامتالقناصمضهاهنعهقالمهراجلخبمواألراجبل

يانفعفىالورودأرادتلبالكاتالثكعتأنهائالمهثالجعوتماثيلارتفعث
وصادقةالعينإنانواإلنانادجملمن3يث5فزجعالقناصينأياعى

وذوهاشنحققثأبقنث6مفقووممولربتبنالثبينماوالظمىصادفةمفلةأى

أننحققتأكائالىصثنلمفعولبماومشغولجعلاصمءوإحابالموتء
بالناسهشنولءاحلبالشرفيوأنعندصدونهايالقناصآلنموتهاموضعهوذاهاش
أبفآ

ذادبو11



ء9

كثنناقالزةاألبيخممنؤمورإهاالؤىثرباةضقفطرة
2انثأكيلالؤرقبههديآلتذعولمحئفؤقةبهونامحنتناثتختى

أمقينجيلنضلغرمفبيكوءمنؤبايصياؤكتناشرتثم
إضآأوقال

4ئماوئمافيبرززقيألت8إاتءزإجؤنالةالرض3ستوثكألط
5كدومأوغصاةاءلمامضداتةيةأضزمقكاقذعقتذى

وىوفيهتثربموفسعاومثربابتذهأبئوفكرتلحصتطرقث1

قاعهووقيلعاهيفيديارفيموهءوالرنقاموضىثواألسبحمترعأى
أىشحولفهوشحلهمفعول13ومثمولاألدرميبملبنىءماهووقبلشيئآبنتال
ءبماأىبجونفىاألغاثةطلبتنثاستغ3اظوفشحلهالمشربهذاأنالمعنىعه

لطدتواتطلبوتدعواقثصرالجسسدصعرواءالمامنوالحبكاألسودوهوون

وكانعايراجوارحنجارحساده5أوضيأواسمماتأنهاهربا3فئفرخ
ءورتاخوالورقعليهتبئوهىبالحمامةؤامنالمااعالبهنوحدععلىذك

فتكرتا3اأوألددتفالئلإنايمواالرهادلونالوضالئةءااطوهى

يخرجالذىوهواطحابأمضىامواإصماأللوقياأليكنخبهاوومحشهاططريقهاعلى

ضلهاوالشةأفلواءبالماالمضروبساظىتخواكبعلوحئءالماأسفلمن

األتانهذأنالمعقالرجلينفيبمونبياضاألصلنيوالمحجيلالرأسبه
البسثحموت4نحجبلمضهعيمنوبهابهاسنغاثثالذىءالمامنخرجث

إنهيخهتيلماحأوالجونجوناحمارآأىلمحذوففةءوجونامعروفوالرحل

متانواوالنابالئنيةجمنالتىالسنوهىبالمجتهوالقالذىوالرباىاليحموميىاألسود
علندى5جروحوممومعفهااطيروزواضقاعفحةوهىبالكسرلبثضنبة

هـانفيوشذاألقانةوااألنرارمنوأفرجيماظاقيشديدفوىومدكفلبنلى
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الزفومؤفؤقآضتعتأؤانفالفصازةانةإنإت3أتمرح
2وئمؤلمحاصبدمنهاأهالتؤآألنآانقيأؤاعآلةأنإلى

3ئهوئموهءالؤؤفمااثمسائاوقئصغثافالماباقيألكؤزة
دشحوتهقاليبتيكادوقكطموهاتمإداصتئوخألها

5بزوئمأيئاألمزعليةمشثأمرقنينمويااشراةفظل
لألضذوئمغيخجرتوهايمرهدوبة4ذيههموأقنقة
وبقئوئمتارةااوإهلؤئثئراكتهانحماةبزاي
مفانفردمابعضاطارهذاأنئالمهالعضيروعذومكثميانالهمنوعصاه
جبلوالقناننواحىوأكنافحالربىزمنأقامثربع1لهبنسئاوأأشه

زمنأقاموفاظامةابافريةوانوماعيهمالىصمقلوبهروفءلجبارةوهعروف

واألهابىاضطربحمولهواستفوقهارعاله3سحينوزهومالحرأىالقيظ

والسمومالشديدةواطاسالرجتفسيرهوتقدموفمعروالمرابخاراوهىهبوةخ

أعوز3الحرعلبهاشندحئالموضعذكإخنرأنهالمعنىالحارةالرحع
وفلصثالقيلءالمابقيةوهىنطفةجمعوالنطافمنهامابفيالنطافوبافيعليهامتنع

14وناتغيروالسهومالرطبمنأمعائهافيمابقىوهىثميلةخوثمائلهانقبضت
وضحومكادفدقربوفدالشربتنبينمامىوالظالياممنوتمءالماعنطررماهاا

حقاقشاصاهنخوفاءالماوردمنأشههنحاطارهذاأنالمعقشحمجمح
ارتفاعهماانهاراوسراهيوماوسراةنهاراأفامنالهامطثامنزلكادت

أيئبروموأيئعليهمتفرقاألمرعليهوشتالقسصةمنهأعيموسطهماوبفوقيل

مرةبأنجهنجوبهداخللودحزنوهموأزيحركطلمقهأا6باننهقد
حمباصدشهمنولتوصدومصالثزوالعفدارإلةفاجرةاوالهـأخرىدك

الرابحة171الثدكوأعابيأذهلمهالهاجرةهذانبكمارأصهفيمحأسا
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ااثمثآؤهؤكطونمااىفئاماسيابزفونالطيمازنكاوظأت
12كلوئمأكفايهنفماإصهيناعذؤرالثمذاةمخثىنحاتأل

أمأزوئمابخزاإسقدق4غاقارباقفنوااايذ1أتجنأنأإل

دزوئمأدآرينينضمليامآلزمكالهضاليثنثوكشها

5وئمطنيهاتفيكاعنعراألصاآءضؤزبة7مازذهساةنا

لالؤئمكضبنلىالرغصاءااإؤيبماذأهـزاكلميجضريه

أىتارةعلبهاوبعلوعثرااراطقنوالتعثيربترلويحخطاألرضمنارتفعما
لننساقبأتمهخهقالرابيةعنانحطإنأنهالمعقيكتيصومبالرابعليتفعي

آخرهالىالطيروظلتكأنقوله1القنامىمنخوفافيعلمهاارئفعوإذاله
الساكالعطشانوالظومالعشبتتناولوألتهقوالتتحركألساكتظلتأنهائعنى

وذالثاراألجترعنحسكاالكظوموقبللحمارفاسشارهبلالهؤأاجوفايابسا

واألذىالثرالثذاةومخوفومخثىاظوفافافة2تقدمالحماركاالزموصف

ظلتأنهاالمعنىجروحوكومالفحاشجوفاالواسعالحيرمناهذوروا
االيالأجنأنإفىآاينفاأعجرحالذىراولهذامنخوفاساكنةقاممة

انحطإذاالطائرأنفضمنمأخوذبسرعةوقهنفيشرعأىأظاوفانففأنإلي
الفرسفيوأصلهوهاجارتفعأىجريهفيجاشمنالوجياشمسرعآطيرانهفي

شديدأآغفنإذاأزممنولفهإهوأزالجرىءاوالجرالحمارأسنعاره

منكنماعلماومالزمالعرىواطضارمسثقأىالحضاروئبثسوفهافيجدكثعها
وفمعرءورماوغضءالمابهاقصدأوردها5بسرقهنأدبارهنبفارقألأدبارهن

وطمومدرأسمابغسلافسلوإعليهمالوتقدمالعلحلبوالعرمضمنغيراوآجنا

لهقم6اآلفيشمنخالجماعلهأىتفعآميماهأبرردهاأنهالمعنيارتفاع
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1نذوئمفايرياثزباعيةخلتئهأثه5ءيفمادأثففا

2وئمنهاؤيههءظيلىيبزدؤاصتناثثيدبهافذئمت
مؤمةنهويهىالرائمئوأعليهرهفخرازييبقيبمنصوهوىنا

4مهوصصاالمجرىفرطيئماأماهؤجاكضههطتفذفاة
هيئمسةيناثاليجؤثاثإكأثثاتيخيرالهؤؤفطفوأت

1وذوئمعبالياكلآلشخياييجىحرتبؤادزساؤغ

علىأبضاويجمعسلجمخسالجماصلريهاهيأأعدامليءالماذكعفدأىبحضرئه
قوسالمركفينوطوعاليدوالكفالمحددهوفبلالربضةالنصالوهىسالمج

وهيمقربتدنثأااألتنقنفربهارمىإذاالثصوتوكومالجانببنمنقادة
تفسيرهاوالهادياتنقدمباعيةوالراالقىتقدمكتعجلتوعطاشاأىءوهيماأيمخ
واسنغاثتالماهأرسلتهمافييديهالتد3عليهاالتقدمةكثيرومقدوالوحثأوائل

أهوى3رهوجموميمالشربيننمابأافواعطثهاإزالةمنهطلمبتأىببرده

حداوهاالحراربنحدبدحرأىالغراربئبمفتوقليرهيهاوهابدهأمالإلبها
مالفمايثمبهلونهوفتوماألخرىظهريلىمنهالقذةبطنكانمااواموامذربمرهفو

رواطضناآلإلىأحدهمامنخرجمنبهاأنفذعيهصالذىالرببا
أنهبعىبضعينعلكأمبربللوالجوالنمنوجمالصعحيم11إلمطاألبطمادون

5نلمحدهيصبلموسليميشقهاجوفاوبفرىأمامهامنخرجحضنبهاأصابلما
االقمذأنإمنىانارشعلىوفريمأفىجعثارهنوايشعلويلهبرجعثواث

الماصيلضيىوالفاعلفىكهاغادرها6مسرعةتومنهاالرباعيةأصيبتلما

عيكأقبلماأوالوجنةمنمابداالوجهوحروجههاأىبنهاحرعلىتقعويمبو
الدممنوالنجبعاالئفوهوهنخرشنبةوهمانهعاواحداكلمنخرمنه

لهبرليسالأيرذممدأبرلفهورذليآجوف11دمهووديلهادياسيالإفىماكان
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األلصارىبمربنبزبدأيضآيمدحوقال

1الآلفذافآالزخاكأةقلفيافيهالزكثعزفييلتدكلأيها
3امةطدآلبؤنتاالءاألآاغتعصرةجارتاازبةغلىقت111

عذفهتعلمقفهاماالسغوهذاالداآنارمنبقىاءوىدمنةتثفانالدت1

ومحقلاإلبلركابالركبومحلوارععافواالركبوعيأوأنجزعأنحزنئفدير
وقالبالفتحوضبطهالبيعينواشدذلمثهعلىدفيولمياقوتقالموضعكذاالرضامى

المزرعةالطيبواحالقرالقافوسكونالمهماةبفتحواطقلالبنذادىالقادرعبد

مقصورهااواخرهمعجمةبعدهاعاهءالرابثنمصىوالرظشجروالءعليهاتلبالتى

والبالبصرحانعىماضفعلهبالنونوأفىايبرىالسدروهواالضامئلشجروهو

طرثسإلويهوروىبالهماحانقدأىزائدهرالالماهباوالذهابءالفناالموح
سسهسيبويهولعلصوابغيروهذاعطلالهاعفىفدالرضاهىقلئافىاالبيت

آقرينضيرهياقىالخخبماخرفيبيتطالالهمالمجزعفيفدقولهفانكذلثاروابن

إلبفيسيبويهشواهدمنبيتواإتتثنمهربميهاوعلىاإلقامةمنأفامث13

بمترلةنجونتامصعاالهماجونتالقولهفياشاهدافترىاآلللفا31باالمشبهةالصفة
جارتافولهعلىودصطالهافيالذىالضميروهذاوجوهههالةبمترحسنتاومصطالما

اآلعالىأنبعنىاآلعالىيتاوقواايهماإئاكاوهوالجبلأصفاواإناألنمتوهاصنى

يعنىهصطالهانتاوجوالجبلنكعلىفهىالنارمباشرةعنلبعدهاودلماالئفيتينمن

وجدلسإلوبهعلىمذاينالنحوبنشوأنكرهنراماالوفودءخهووهوالمصطلىمسودقى
اآلعالمطكيتاقالنهفالجارنينالكلاألعالىعلىعائدهمامصطمنالضصيرأن

جاثزوهذاالنالموجهأىوجههجمياغاالغالمحسنتانقولكااآلعالىمصطلىجونتا

معنىفيالنهاجمعوهىاآلعالىعياعائدوهومثنىمصطالهافيالضحيروجعلجماعبا

اآلعاالمبقأنأيرداعيالمفآلنبهسيبوقولوالصحيحالمعنىعييفردهناالعاة
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9ءئاينفيذاإوثظقيإلبؤنوإلماهثيالىإكازمادوإزلط

مااتآلهاعفقذالئآليميذابؤزاتشاؤالزبابالثلبأقاما
3لمؤفماؤئجخفشيهبتكزاليطكأئم2ذاالرفيضوىتففاضم

4واهشينيآلناؤيماخكطءماصذبئإصمتنفايئاةاذ

يتآالهماءأنجعلاألثفيتينقموإغامسوداجوناونضهايتانضهافيجعل
علواختمذهبهمحةبينتوقدانارالمبلثرتاصوأسفلملنارعنلبعده

إخوالراأهايهمنظناداريندمنئفوابهتاكتابقىلفهظمنمذهص
ونحوبعراوهووالدمنبالرمادماقاحممنىاطغيرماوالدمنةنهمالشاموضع

وأضرفالديارعالماتمنشمياماالطوأيالهةموصعمىالرظوخقلذلشا
رصمفهوانالغدومالعبالرمادكأثرشخصلهيمنلموإنونحوهاوالوتدكاالنفية
والجونةومحاورتهمالهمابهاألالمااارقىنثةاألهوجحالوتغيردرسعقومعنى

واطامةأصلهأبمارمادإرث1الموكغهذاغيرفىءالبيضاايضآومماءالسودا
امةباطالمرادلوهافبرةإلىبفربأسودلونهاألنامةباطالرمادضبهالحامواحد

حولتحفرحفيربالغانويوامشعبل1ومااطامةهنالرمادنبلىشبهوانهاالقطاة
مظلومةتثنيةمظلومتينومنتثنيتهيانونوالمطريدخللئالجزآطابهقىيجلءاظإ

بعدأعىايلىأفامافولهحفرغموغيرفيفبهايحفركأاالغليظةاالرضىوى
وعفاموفعالسالموذاتوالربابلبلىمنحاليةزالتاوجماآلأتاتاميوهماوالرباتليلى
فاضث3نفيرهوتدمالدارآنارمنضخعماوهوطالتثنيةوطلالهماتغير

المزادهمنءالماوممببةالقرنموممطءالعشجمبعالىوعنىهعروفوالرداهسالت

ةوأحدهاالمزادةفيتكونالئالرقاعطىأوافياوالخلفالمزلةوالئعبب
ليالىفولهمنهاقىااقاالبالبةالقربةمنءالمايسيلكاسالتدمومهأنالمعنى

بعىوأمبتدأفديلىمائهاعذببثبلملبلىوىبعدهاالبماألظؤفلبالىالحلبلى
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9اءلمتيموعيوبيىيخرالوفيمناثؤحايالبابضؤلودين
2اهئمائهإلنروفدكل2إاعلىءذؤةزغثذةبقذرؤسزكقفي

مفطآهناالتتتيائهاراأديخاظأفطاتيخلمشةغادواإذا

خطاهطايزءيتئيابرأغاصعاتجألسذاروخهسذاانجإذا

أهبخاهمأعننمثموبنوارانتمايخيمرغفكصذافؤإني

قويشءوةوالذمالعهدوهوحبلنثنيةوحبالناهنهالملحضدءالماوعذببخاطلم

ءيفسدأمحيحمحماكإذودهااناهـأمنىالثنعفضدوبالفمفوةجمعوفواهما
الرماديضواانصبباالصفةوقمامتصنىلجارقىفةهودنولوقوله1سثئ

صاروعالممااحالبمعقطبوغيوبهيمالسواداصدبداوالحالشامنهبدلجانأوا

قوله3ودأمحالهاثوأتالرمادابينهاجنعتيناالئفانالمئضقهها
كدرىيخةسدرياتويمقطااقحاخعوهوسربثنيةوالسربانواوربالواوبنوسر

أفزعتفدرعثوقدالغبرةإلىبفربلونواضمبالونهماكدرةفيأىكزء
والنعتلهصفةومعروفينسمنلوهوطبرعثمععلئءالماوعلىبمرةبمعنىوغدوة

الغتهوافاهاامكىإذاكانعلوااألفرادتيجوزجمعأوقىنابعآكانإذاالسيى

هقتحمالسرىكحيرأنهيعقرعتهماالغلرفييشرباتالقطامننسرربالمعنى
اقطاامنأىمفهفىفطاثرباقاكقىإذاأىإطشهاغادإذافوله3اللآلص

نسراللبدتطلبانهمالمتاظقحالتانعنهماتخلفثإذاأنهماادوصئالمههنالممهوم

امدوومدااوالزوججدااجتهدا4المعنىرباعتبالوبهعبينالرالفظاعاةكأص

المستديرالغباروهراعارجمعميرواآلطالغباروهوالعجاجواحدهجاجةوالهبسطا

بالغبمخطؤجمعوخطاهمافعهفترالغبارالرجنهيجاهمارأناوفبلبغيرماوقبلبرج
نلوهوطكمامبغفىفيمافتوكيروشنلنىصرفنىافىعال5بناظامالفىوس
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فاهماوبتأنممثةكإذابآنساةاالرافيلكاأحومملميى

2آلفماثقالمهينمننمتجآنجئإناآيئاءبرنجليهااليآ
3رخاهماأنأيمالفففزإألينأتهائغاننماؤورياخيمبزإذا
4لمتقآهماشغؤتجخوحءزاطفياأجتتاعفئايغاؤؤزتاكسع

5ممانؤاعنتؤىوانجتابتاذةهلمةتيثماينةبفىيازآضة

وبناهامقدرعلىعلىتوبوبمالرببمامناففوراوممانوارضنيةونوارانبهمةيملمن
ينالمرأنهانيخسلومالمبأنالمعنىأسدقاثأوألههإماابوالخعاطبهما
صفحةوهولوحجمعواأللواحالقويةالنافةالعن1يحناطبعنحبسه
نحرهافيبهاالنافةشبهتابرنهأوالميتسربرككنابواإلرانخثمبمنبضةعى

بوبخانالمثوقيلألنقادهمابذلظسميناالشمريانبنانوالمشبوؤجرخهانسأتهاتجهاووصال

هانانالناسقالإذاهماهمالصثبوبتينقيلإذاومعنىىوالمشترالزهئوهانانالزهي

ممدوحهبعميوابقؤيرطفهاليرقىفتبادرأئتتغالمطأصلهقالى3تجانبوالمثما

عيافعلوأصدهاالعحيحعلىالمدحألنشاإمدفملونهمننبهياصرفيخانموفوله
3يرالسهبادرةبمعئوالمغلىولىلتوكيدالثانيةونمالعينكمرءالفابتخ

والزوربطهاناحبةإلىايابةبعلىمعترضابخدقعيوهوحعيرنثنيةحعيرا

قداممنأمامومنمضفورشعرمنالرحلبهيشدمابنيطاوالضفرلميعلقاولمالعدر
يرلهإذاوجواببعدهبمامنوطومعناالكركرةورستخنيةورصاهما

معناهورتقدمالكنشوالزإلىفقالمريخاماوهونثنيضكضدوعضداهاالبستأىكث

األميفيمامنوليتولجوجذراعتثنيوذرابهامالثأممطبهاوانتحىففآا

أنالمعنىالتقياحيثوهلنقاماطوبلةوعوهجناقةتقديرهلهذوفصفةوهوثمادى
ومماأبلىإالناقةهذبانتأىفبانث5علبهفويةبالسيرمضطلعةورجليهايديها

قطعثواجنابتاألشؤدكنيرعمووحاذةالمنورةوالمدينةالمكرمةجيئجال
بدفيوعنبعداىوش

اندبو29
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ئراهماإفيبفئلؤؤيننخيخقةأفؤاهؤاهاألةغاىؤزأخته
3أداهفاطولياتجذسةثمفؤىوضاخمتتآبءعنهبابمأبخدتت

مققراهماؤآلحؤوانهضئميركآثمنهامااألتعيارلؤآلفتىة
4اصطفافايخيرئينمندألخننمرنيزيئنوألرصؤإفئ

ؤافماءااتجذختئءبقافييممثؤكراصةآئيمنأصةحأ

عنهاللةرضىأوسقابةصعحاأوقال
9وفياولئطرخاننلونأزؤىومملاةعاؤاءيهآليؤ

موضعوغيقةتتقدههاأماكفغيقةوأفواالرواحوفتتءجاراحت1
وهوالقلمففنالوبئعبنبذرافيوبفتالفىأسرعتأىصبتمصدرونجاه
اففوذاوهوءالمضامفوماضاطنبعنوبيونافلفةفقميفياندماج

وهباباجهدتأجدتالسرىفىنلمجرطأنهماالمعنىمعروفوالرى

هباببدعئبهبابوعناالسراعومعناهأجدتمعدرعنالنيابةعلىمنصوب
وهانسعةضنيةوإصعتاهاالفعفضدوهوقوةجمعنسضبهاوفوىالنثوسات

انسضوأنالسيرفيبالنتالناقةهذأنالمهقالرحالبهتثديضآعسبنجسبر
األنصاوفئ2وحاثمااشدطولوذالبعمبببهماشأذىالنافةماكانتبدألنأ

قربئهوقبلدمشقفربوضحيرفيهمادخلسممهاوماسكاالفىبعميبئبزيدهو

مربعفييزيدلوألالمعئصقهدالأمنمعروفةوحووانكورةحصنوقيل
بعويزيدبمرءالرجامنأرجو4قراهاوألحورانوألبضعيرنافماسست
وليهمافمهخيرخصلئمنأىخيرننومنعطبتهوهرادإلقسمةذواطممدوحه

حذشهمنبدلهبريظحةقوله5اختارهماواصطفاهماكرامةنائلمنبقوله
ابتناومواحمتواهاالجدءوبخاالسىمنوسىالكرموالكرامةءالعطاوالنائلاالؤل

لقهانبئرالعمطوالةالقالىعلىأبوقالاططوالةيوعىممرفوله6ماانا
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1حزونمؤففةيةبإذفىعتيناكزضتوإنأؤؤىوما

2التزونمئطفهبأؤإليؤتتنيهمالرماةيهطئطيث

ماأصيناكآلوزقيزاطغايهأزؤىمإليؤهؤزذثتد2وما

نوالظشظنونأروىوصلطوالةيوىألممفيوالمعنىمايحبيرفلممرنيغعلبها
نفسهعلىأفبلثمابماأالالئءالماالقليلةوىإلطونكالبئربهأليوثقالذى
همهالظؤنكاتتوالزنحثرىوقال15وأطرحهالطونالوسلأتركأنقدحانفقال

ألبوئقظنوناثاوبقولنصبصموحنمعاالنبارىابنلوظنقةعلىمنهولست

ظنونوصاالقولفبظفونوعدهاقفيومبنفيوعدبئوعدنهنهايوميهاصفي
لمإذاليهألنفتوألأطرحهأننقدطأىالظنونهطرحآنقالئماليوهينرني
بعدممالمهعياأبوفالاغعديناوإنكرمثأروىومافوله1بهأكنأ

اظالخيلكأنهاخطوطفوائمهافيالئاألروبةةالموقاغأروىوماقالثمالسابق

خطوطاهاقوافيأنفأرادوادامعالبباضوانوقيفالذيلمناظلخالوالوفف

ايصتالمرأةفهبقولتبرحفالالجبلأعلىفيتحرناإواطرونالوتخالف

علىأبوفالرامجمعوالرماةندورتطيف3البقدرعلبهاالئيةاألروهذهمنأقرب
عالأوودونهاالجبلأعاىفيألنهافالتبرحالرماهاألرويةبهذهتطيفبقولالقالى

بهانفسهاتقنهافالجمأقربثهاتلكبرمونالكمالرماةنبلإلهاتصلالة
ووردتماهربأى4إوماقوله3عليهاأليقالروأنهادهابهذاوإنمايوكد

اجبماكرالالمبتحجينواأيضاهعروفوالورفيمعروفوالطيرروداكمن

سيدةابئفالاظطمىجئيتلكافتلجنبالعصىالعربعفدانشجرورقمنالسافط

رقكللولهقومنهويدوبخبطوذلئانرالواننلجنفيمنوهوشخاونلجنرأسهنلزج
ممررقاقولهوأماخالفبالإللظرففيرتفعالطيرأماالفارصىعياأبووظلالجين



9

ااالمينإلبىيهالرالنهمقامكأألوفيثانقطىيهثشفى

2نالمحوادخمئستيمافيبأخفغثخفرتنىومئمإذاؤلسث
13فىيونكضطرفةيرةغذالؤلثيذاتيتانهئمفسل
4الؤتعنبذمفاشرقيعرابةرحليإمتوتتلنتااذا

المحينمقخذقاراألتغالتيكاراجليئثقيايذإ

6طحينيقاكرحمءيزورحى4اثاترقىالمرتجىممفة

فاويكونأنواآلخرالطيمنحاالبهونأنأحدهمايخهضريحتلفانهايجاللين

منوالقطاضربأفزعثتذعي1الطيرعلبهأروىللوصجينامملورقتقدبرهءالال

هويثىوقبلالطريدعنمالذئججواللعيننفبثوأىمقحمومقامدتطرنايتووفمعرطير11
وتحضرتئواحدهاهماألحزانموماا3الوحئبهيسنطردالزرعبنصجوسط
فيمابحدثوهوحادثجمعواطوادتوهوالذلاظفوعمنأفعلوأخضعضرنق
موموالهـفهونفسل3الحوادثيريذلعأليخغنهأالمعقذليليهنوسنالدمي

القضيممالذىوالمطرقةقويةوعذافرةالمحمكئيرةوقبلفوبةنافةلوثوذاتهمجمع
الفيونبتهابمطرفةوصالالنافقفطدقنوهوالحدادشبهقينجعوالقيونالعوفبهينفش

فيقعيقوالونغمىوأشرفيبالكرممثهورمحابىابةوعيأوسلمفبلنننى
قولهفياألصانكلأحسئقدملإلفيالمبردقالصاحبهماتانقطعإذاالقلب
عابوقدكيرالىأرحلأنالىأحتاجلسثيقولالببثرحياوحمدثبدغتنىإذا
ااسضفنانهمعاليهايخظرأنينبنىكانوقالالوتينبدمفاشرفئقولهالروابعن
اليكفولهإهبهكافأنهاممابئلظنهظممموحهابةعيالئماخعلىالمعقهذاتطنو
والمقحدوفمعرالوايزأصلهوتشالناقةوالراحلةأعلهاأىحلئارثتة

بربرلنوائبالذىالمرني6بعدسمنهاإلبكعلبهاىبسيرلهاأكلاسنىالسنام
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جبندأاحرايهاكعصاعسيتانقتءغلياعلىآكتإد
دثونأ2آلجطاصدقابرابيكخفهيألتعتنضربتؤإن
3ةبالذيخنأشهزخؤايبةأنصمضإلينئؤائل

ئالبنعقرفنالزأينيلمينهادرلثالقطاةنلقهة

نيالبمؤايقألالفزجحصاغامصحرأدقيتيبالرلثمبم

يثصمالتقدمابةعييعنىأنتتقديرهمحذوفبالمدحوالخصوعنعمفاعلوهوالدهر
الفيالمالبةفيبالرحىشبههاحيزومهاكركركاورحىعندهبركتإلبهوكدتبه

وألقتتفعصنمعلىعلياوعلىالبروكمنبركث1األبلفىعابالةاظما
ئبماامجينوااالرضكلعنقهامدتإذاادوعيعنقهاباطنجرانهاوعسيبؤت

2الععىيستجبدفهوغالبااالبليرعىألنهجبنأاوخسأمةمنولدوالعرلى

اعتدتأىإليكعاخطتبهامنكانماعلىكفربثإذايقول4إضربثيانفوله

وضيمةالمالشينبفتحثشوناواواحهاكلةقدأتانأىهادبةاعمادالبك
وفنحالميمبمسروالمصكوتهربتجونوائل3والمهزولالسمينينلالنون

وذكرأنفهأىأسهربهمنماسالوهوابحاجمعوحوالبالشدبداطارالمههاآلالعاد
يجرىالمتنفيقانماعيوقيلظأنهإذايرانفياللذانالذكرتاعياألسهرانوقيل

ساألراولاغتلمإذاباحاننرينالمففيفانعيهاوفيلالذكيفيفيقعالمقيخهما
تدعهلمأىأسمرنهماخالنفولفيالروايةوإغافالبنهراالىاألوأفكروماهماد

مئأىاغالقطاةبنلىمئقوله4الروايةهذفيغلطعبيدةأباأنوذكرينام
الرأسعليهاوحنويتوركأىعايهابركإمنهاالردفموضعوهىاألنافطااطارينل
نشاعثعدهمنتاحمةفيجانبهأىلنالجبمعترفوقولهالرأسأىنبماطالمهملةبممر

إذبربقهاراطلمحذغعىأىالبفدادىاقادراعبدقال4ابالريقشجفو5
والجنيناطاملةةوارااألتكفيالفرجمحدنةوىملانهاطلكونعليهحرمث
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1تهينسأللئةتبثمجاقيؤقثمرثحةأخمثماطؤت

3ممينعائرغذبمزاكعقتخلطخاةيأبهنهيو8
3عيينليبإكجوانرخذوذأبزذيئوشذاألؤصاذا

طوتقولهاالمرأةماخافحلايهنفنحملأنثىاألرضفيبطهافايفيالولد

أكلقتأىرحمهماادأرمرنجةاهأحثضسثاألتانهذأىالبغدادىقالاغأحناه
ماهالفحلوقيلالدممعالفحلماهالشينكسرالمبمبفنحوالمثجالفحلملمعلىرحمها

الرفيقالولدوهولةالالوبقالمثجفاعلوهوماوأىوساللتهيختلطانجميعآواألنان

وفتالىرحمهاأطبقتاالتانهذهأنالمعقةمشجصفةوهوضعبفومهبن
اصماخافنافةيماونمابأشلىنيتهربفهثمنهااطارحنفالالنطفةعلىالوألدة

علمنوانمابهرنابنضولمباالتنأىوبهنيقعديؤم3العدوفيئثبهها
مركنىجمعومراكفىببنهموضعونخلمنبطحنممنأىءبعلحاومنذهنا
الردطيبمنحيروعذبماهوحائرالغدبرقاسثعارهاءالمابفربهاالئالحوضناجةوهو

االرطىببةةابننقالعنالبغدادىفالاغاألرطىاذاقوله3ربظاميومعين

إذانوسداالرطىأكمامحذوفلفعلمغعولعوالجلودبهندبغدبةالبالأشجاومنضجر
اظلابرداناالواكالوسادةاتخذهأبردبهتوسدومعئاالرطىمناشمالبدلوأبردبه

ازئتوسدوالرولفاوخدودوالحثمىاةالغدأيضأداناألبرلبردهماوبذلكسياوالفيئ
ءالمماعناالخفرالنبثبأكلاجتزأتالنهاجوازفيسميثئالوحوبقرءالظبا

أنقوالمهءجمناجمعالبونالواسعاتوالعينالماشربعنواشغنتاكتفثأى
زوالفزقدقبلالشصحرمنفبهمتستترالشجرجانيعنتنخذكناسينالوحوش
فصلرأظلاونحولالمفربناحبةالىالشمزالتفاذاافرلىالكناسفيالعنمس

حينةالففطعأنهوالمعنىشرفياايمضاسافيورقدتالغربىكضاس11عنفيأزالت
فقواضهرعابةدوصمادعلىوبوجببذكنفسهبلدحاليعمبىحرمأاوحوشاتفر
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9غضونآجنذأنجرلمذىإحمعاخييهانخازكأن

12قتينججينقرىيدئزتمااذتوءمغايئهاقطكبوقلى

ءجزايابقدرحتىشرطيةيسثوالسابقالبيتفيبعنتلقولهظرفاذااألرطىاذا

نصبالموائدصوانبنالملكعبدأنوظربفةلةحالييثاواتاليدقالخالفا

الملكبدظدآإلبهفنظرالموابعضعلىالعراقأهلمنرجلنجلسالناسبطم
أأدعنىألويحكفقالجاسوسانثبلفقالنممالانثقاأعيففالفانكره
فوقفالموائدعلىبطوفأقبلالمعبدإنثمكلتنغصهوألالمومنبنأميرلجعام
أجابومنمعناهابيوماادأبردبهتوسالاالرطىإذاالقائلمنفقالئدهالتمكعلى

يقواالبيثهذافقالنمفالاذااللثأشرحأنأنحبللخادمالعرإقىفقالأجزناهفيه
فاخبرالماألعبدإلىمرورااظادمفنهغمىالالبطيخفةفيزبدبئعدى

أخطأتبلففالأصبثأمياموألىأخطأتاظادملهفقالسقطحئالملثعدفضحك

نعمفقالهذالففئهأنثفقالإياهوفأراالرجلأىفقالإيااقنقالعرافئهذاففال
لىفقالمحرمابمائدتكألنىكنتقالولمفقالخطأبلفقالخطأأملقننهوابانقال
فقالفكيشالصوابالملكعبدلهفقالمنهوأنحعفهكفهأأنفأردتوكيثيهت

الماعنبالرطبجزأتالىالوحشيةالبقردفةفيارضربئالثماخيقولهالببتاهنه

هذاشتعحىفالىوماقالنمفالحاجةألقلهقالثمبجائزهوأمرلهعدقتفقال
االوجوالماذاهذاالبغدادىفال4الحيبطعازكانقوله3يشينهفانهبايك

نلكأنفأخبربلحيبهاالحعافترفعبالحصافتلصقهالذبابمنرألممهانطأطىأنهاأخبر
وليئالقليلاأل7الومنعليهيبقلمأجربجلالعنهاكانهااطعاتفهليالىاألرش

أىالجبمبكسرجناباذددالفحصنفوالحعاالزابفنفحعىجراكادفمعيبةتقع
ابهاوهفيالعرمنفثعي3هضفئغضونوذىرملحصاهأجرلمجوضميرجلدناحينا

منمستعارفرىايكونماجحنوقرىاجودامندتومفإنواحدهاجلدهاههاق

أتيغذافءلسوجحناإرادسيدابئفالاشباباالهطىوالجعنالضيفقرى
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اكنيينذفيفيبخؤضاؤبخألوالطريقدمعركؤإن

2نالذهيالزأسفرقيقكأثعتةكاالثشقصبغماادا
القرينشقطغإذالخنراتبستمواألوفمازابئءزأت

مألفهطعماقلةتينجاسمىوقبلالدمقليلوالقنينلقرادفرىقهاعيرافقتمي

هذاعنالملثعبدبنبزيدسألأنكثيراشبئآوروىميعلألالزماننياتالطوالمد
القرادهذاهويعرفألأنالموهنبنأميرعلىومايزيدفقالاالةجانلقطرعلىثالب

علملهقألالئقالصوقلجوادالطريقثرك1بكالدوابأشبه
يذكروفمعربقوالياسعليكالنخفىغيرأكاتظهااوراهاآسفأنتاالتشجمعوال

بالضبموايحجنجقتينغاؤتينبعيينصاواىخوئخنيةيئتخبلنمرصفوصاونوستريؤث
خفىضاولحجفيموضعساهفيوىويرنكوكنينيماطاجبظشالذىناخارا

اييلوشئهعروفاسبعا3غائزيننيندوسبقاطراعيهاخفىإذاأنهاا
فيلوالدهإلنوسطهالرأسوهفرقعاطلىكزااىاشئلوناأىأشقوقواطلععفه
إلىنسبةواألومىلقدمالمماخكانمدوحهوابةعي3المدهواسالرافيولمفعفي

قيفطبقاوسايهإلىنسبوإنمالظاسحاقابنقالاألنصاربةكاالطائفةجداالوس

طالظعليهوانماوخئآثيصنعلماسحاقفىاانأنححلهوفواألصبهافىالفرجأبورقال
أخورجصاظهوبوأاالوسمنوهوأنبيتافياظزرجابةعيلسبلىالذ

بئفيظىبنأوساالصابةفيحجرابنوفالاظزرجيوناليهبنبالذىاألوس

هدثبةبراوالالاالواالنصارىاوسبناطارثبنرتةفيجثممبئبزيدرو
انظلالذىمنافقاوانهنقيظىبناوسانويقالالةوعبدابةضوااهوحداأ

3وعليهاللةصلىاللةرصولالنأحداييثهدلمابةعسأنواعم15عورجونا
وأبومازببناهوالبربتنابنوزبدربناللةعبدمنهمانفرتسعةفردبئاشعفر

اظزرجألنأخراظزرجهوأوسبسهنانمبهايهانتيىالذىاظدرموأوسمعبد
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عفنينافيأيدممهـىئمنفاآهيؤافااذشاخةا

3اليمينإعزابةتآةاهايىلمزنجثازايةءإذا

3نأليؤآلهانالرزإحلىاازوافيانميئكلاةيترذءؤ

واظيراتآثشيسحوأىفولهبعديذكرلمواألسضهافىاصاقابئعليهانفقالذى

يحثتلكرماوصاحةأعطىأىأفاثقولهاالنظيرعادمالقرينالعزوهنقطعطل
الناسعلمأنهمعناهبسهفعوأليكونوأنالناسأفادوالنقديرألخلهمفعوأليكونأن

هووالمحزانشحعنناية3وهواليابروالجاهدمجداوأفادتولهوكشالثكرما
المرووالجدعوليترفعتفىالعالهةايةالر3البخيلوالضنيناظاشالضيقبلاله

منهألخذأتعلىقولهفمربذالثفىالقوةوالمجيناستقباالوتلقاهاكراواءوالسخا

كبمنبعدقةتصدقمنبرههيأفعنمسلمعيحفيوياطديالمرأيفآ4وهـبالمجبن
علىبنإللجمرممإنهالقيديثاططبنهبمالرحمنهاأخذطياإالاللةواليقبليب

نهاهاتلنبابةاتالقاهاعيمعقوقيلبالمجإنالصدفةتجولعنفكنىبهمخطاقىاعادوما

عنهاللةرفىجعفربنعبداللةفىالثمماخلقىسمعوفددابابنقالصعحقاقبا

أقىإذاطارقمأوىونعمالفئنمجعفريابنإنك
اشنهثاأماوحدزاداصادفصرىاطىطرقضيفروط

القرىمنطرفالحديثإن

رايةمااذالعرابةويقولجعفرألبنهذامصليقولالثماخجمبآدابافقال

شبهموالسراةأىتومكسراةشلو3بهذاأحقنجعفربناابيتءلجدرنعث
ياسبحانفالجمعاسموألالجمعمفردإنهاالسهيوقالالمثةأهلجمععندسرىجمع

وقطواتةقلسرواتسراةخصيقولونوهمسرىجمعيكونبهفالةا

وإمالمجعالعالجمفىالبناههذاومثلالفعلةعلىألنهماجمعجمعاالسراهولوكانقال
كنقءوأسرياسرىفيللفظهكلجمعفانالشرفوهوواصرامنفعيلكرى

مفاخراخرهمألأنهمالمهءافنوافنبفةالمساوالرهانمنهالمرادانتهىوأغنباه
انديو39
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1فينبااذثتةغؤاربئفيؤبحازفذألرمل
3الظنولىمنآأتالمض4زجاانرجىاتجزليالضطاثدفذي
3ونإئهرؤاليمشارعةنجرنزليخرذؤتجذثغداة

وجبارضرارلنالثماخفيهمثعلبةفيرمنممننفرأقبلأنهتحتيضيح
بنوجندبشمبذةبئوالجليحماخالثأخوىضراربنمزردبنوكثرجزانا

إذاحئعاربمنوناسجاشبنغمعبدمنتأوانجاوالئماخمجزوبنرو
وكانواكذااثاقومدبافالاقىءجزالبنخشاقالامنثحرفرببعلىواكا

ضوعيبالقومفاحدلاقىالئمماخففالبهميرتجزبهبأمحاافيسوقالرجليترليفعلون

فقالضونهاعابهوافماخنوتمااأةاميإإحدثاعروبنجندتوكان

أنهامصقىبجندبيرضءجز

4زباأتتإذهاأ4تثهافيتءخليات
والرمحرمحجمعالرملرديمةرماحفوله1عايهمبنقدمهماناساألعتراف

الرماحإلهاتذبربخطالرماحوىكانثالجاهيةفيأةاميوردينةمعروف
الرهاحأتهاصوالمطاسمهريةاماحالراليهتنسبالذىإسمهرىاأةاصسقيلواردينية
ونقاذفأعالوهوغاربتجوغواربهءكئيرماأىوبمبحرجمعابحارواةتالردت
3ءالعطاوهمكثيراالمعنىسفينةجمعالحموالفينتزاىأىقاذفلأصله
فمعرءوالرطىيرالذىوالمرحىالكثروالجزلىءدعادرهمهوفدىفوله

افنونواالماضىقىكالكذبالمستقبلفيوهواألخالفمنشجزألالتىوالخلفات

هوظرفغداةلهقى3الهققكعطإذبةالالظنونفدتقالمهنظجع

وسمشرعجمعوهشارعهفليلغيررقىوغيرالكثيرمعروفهببحرهادوالمراهطاك

اقااطنةاودواصاحبهاخودخلميل8الواردفيهايشرعالئالمواضع

جعووبابهلضهاشولنثيمابإألعمنجمباواالفقااصباتواناصااواسابةا
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1اصنحابةرهاأخاليتهاتابوعاببماتجاشهزانبدو
2مى

لعابةنايساالإذاليمصميابةحديثاممادفاعنة

3أواةعيرقكلحةعاحطائةإتبمالزحإهنجزحل

1ابئأالصانىازوخابئأعافيااطلوانبا

األليافوتالنفسيروهذاشهريناليالوألدةنبماولدتاذأالعئماومماربابى

أوكزةهضاإلسنكزةفىكبرتخينياأعيماهفعايهااذعبرتةأن

وهنهوجدتهتهءوطرابحدئانهأبربانهاألمرذلثأفعلايسانوفينفسماغانه

لبنتموضعكبرتوفبهذكعلىالببتوأنشدأولهالشبابوربانويشاةقيل
أدركأىإذاخثرناالرابفاعلاسمالرائب1لكلألالناجكثرتةورواة

2ضاصةإابن1ءسقاوطجوهوجمعوالوطابامنلئمنهأنهايعنىتدفقثوجاشت

الخبرويرفع3األينصبكنحرفوفيءفداوليستلمببهحرفياليهاياقوله
اتجهايابقولهتعلقحدشآعنهفوله3واشهادكشاهدصاحبعبمابهوأ

وصادقآالخبربثواطبهالمعرشروبنلجندبوالضميرالسابقابيثافيأخبره

ونائسالظرفإذالفاعلبةعلىبمادقوهومرفوعخالصهاصادابغوصيابهطديثعمفة

وحللهأجمنبعجلفوله44االفاعليةعلىبنائىمرفوعوهوربقهولعإبهسائال
عندوجههعلىيقعأنهقةوجهعلىعقوطهوابمبابهمعروفوالرحلعقدضد

مضخرقنمخعىأىوفلمحذفةوهنخرقفرفهوعلهطحهرحألبضمأنقبلالزول
األشانعلىيجفالريقهووقيلاألسنانصفرةأىالفلحالطلوان5اباألئو

وأنيابهامجزامنوعاجزاعطثأومرضمناألئمعنانيعلولياضهووقيلالجوعمن

ءواألرحااواحناواوالضواحكواألنبابباعباتوالرالثنايااألسناننجاعنابجمع
نحيفإنهوليةامجزامنوعاجزسيدةألفيالخسفيونفعبلماوالنواجذ

وهورعللنحزكببمجيوأفتابالعجلةمنوبرلجبانأنهبهالجنمانروع



4إافيإننؤتجإذاانةفأاباصرفراطينني

1اتالبةئمألالزصلؤشفث

الفةدتةفنرلوعرضاقوهبادالأفئروبنبجندذتثبناحمليفقال

2اجءؤانأإبناتونمؤاجمائ51شسمقصأليهـعا

3فايممجنجاكلنروبتخذىناهجطرقيفيمابيت

4ضؤابوصرتإلبعذانكآلليؤخادجبعفيىماهؤنة

أنهقيعااوحباأعلألقهامنةاصااأديعبمإحسوالصتافدرعلىشير
جمعوهطاباعروبنلجندبرلمجوتحوالفهجىيز1حا4رأداهئيمبشيعجزعن

اوصفررهاظأيمطاهايكبالنافةهىوفبلسرهافيتمطوالدابةوهامطية

لدطاياوالفميريعبنوونينجالأنهيعقالمىوهومبالفمبجمعواقصابهةخالي
الثمئوشكوأسلالرحيلبغيربعاثبهنالأىالرحيلوشكعتابهانمماوقوله
حتىفيهبالخأىسرهفيانسلببقالإصراعهوانسالبهالوقوععنبهبرفهقربه

امرأةماوسلسزيارتهوطيفهلمنائميتراىمايالاظ3جادهمنيخرجكأنه
بالباديةملةءوعاءجدطيىوءتمابينجبلوافلمفحركهاىهاجهفاعلاسموهاثحى
وافةومناهجيقطرجمعطرق3أيةحاوالجلقرياتوايخدبيناماسوقيل

إلىثارأتيالالتىوىوفخنافةكلأىذرففىسفةوفةوخىعتاىؤو
السريعةوافافةالضرابوقتقبحمهافضرفحلاااجملمالقاأفاسجوانثاطهامنالزمام

وقةمله8اطاملهىوقيلواصنكبرتبأنفهافزمتحملىالتىىوقيلانثابة

تمامموعلىدلولدماأقتاقاادجواظالرحلعقرتهايخهابدبرأىبعقرمعيبةأى

ضالتمايقعليالمرمماغيرهادونألشابةقةاكفاصجبقولهمراديكونأنبنفيمههذا

وهوعةمسروواصجشباأللاواأسرعابعيراأرقلفاعلاسمهوقلوعيوفوله
قلمضوىاالخيد
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1إالهدارجفيطالمثبهـمأيمعثعينفاثجاافعايخايموهن
2اصعاإرماليولييازلثاشرائجاعناالمناقذف

1اذاص2ءلهءربليفيخارجلياتمطزةكأنة
8ازجحراأفنبتنأوثجرنالمذاعافيؤرذثاقذ

ىأبزادخااحىعلطايرطةزمنغفي

والذكرنثىلههـالماوفبثيواأل1يهرالتقالوافعامةامةكخانعاثما1

والمدارجمعروفافاسمنجنوالفبطالسرإخوهوسفشجخوالعفانجظلمبم

3صئبهافيجمزتتهصاأنمبعقهبوالمذالمسالثوهى4ومدرحبمدرججمع
كرعىأىيمشينمنالنوىالمصدرعنالنيابةعلىمنصوبقذفمفالينالفذفقوله

حائجوالشررميادةأأبهمأيحامغاالةهامبااقوماغالطفاعلاسممغالجمعالينالمض
ئوربااربتلهوقىعةالسرغابةفيأنهايعقيم11اشربهالمزقالقالعقبةوهثهشريجة
قوله3ئقدمموضعكأاوعاضمرملمةخالرمالوالوحثقركرذروواللئنإل

شسبهئيءوبقرارخىقطغوالربرباشورسفةرخوظطرفهأىايلطرةكائه
وقيلننرادميلطوالرالاانإطةمالرواإلزاروهىةمالهخومال

وردتلقدقوله4إافوبنسجفاعلاسموالماسجالمقفينذاتحفةاهىقالمال

ماوهومدصماجحوالمداجالدارسوالعافينصيرهنقدموالورودأتجداألمهىاإلما

شقديمارازجواطابئراوهىقلميبحوأقلمبةمعروفءماوثحروالزوضاطإين
وروىابلجذاماهبأيفماةيةجمالمهالزاىعلمةالمهالرا

الخوارجأقالبمنأونجرمناسمارجفيةطوردتشد
الوهجوالواهجكثيرحرهمنلبلفيعلومنبقيتهءانثمىوغبربقبةفيغبرفي5

كوادجواوفةمعروالعصاضعرهامنالظهرمحنيةنافةأىحئوعلىياشدهوهو

قعةلهفيئمهامافوفهنجعلئمالعصمنبصنبياهالنموكبوهوهودءبمخ
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بفعيإلالهجتعذبئؤلنمالمنآثجفيالقبنديحتلبهالم

جأؤذاليقذخباصحبهةأمحاوجغثركفمىياليقنى
2الدئالكزةالوشماحكرف

بينهوكاقثيضامياشماخاوكاصبىأهوكانثأةباميضعىحبنالثمماخفغضب
فقالماخالثفنرلمقارفةذلكقبلالجلبحويئ

3وأعارافظإألبظقيبقاأمعزافكذاقيبئأالقالمت

أجوالخاااقوأبقصذفعخلبلمأىأهبدايحابهالم11ءاالمصافيهقىبهه

لمصولنجيةءإأللتستلمشجأنواعاأثلدأىفيهتشجالذىضعالمووهومنتججمع
افعيلالهجفاعلاسموألهجحوارأىبفصيلضهنلمأىمعذببامنتعذبلموفوله
حارجويخرطبتظتتنبيهءاليايننىياقوله3رضاعهااعتادإذايلهجبأمه
تقدمتوجهافئليتهيقالثاخامراةبهاادومرتهلىبهضولصبىوأآثمغير

يقاربأىيدرجصاروأودارجأسنهعلىيزحفأىبحبوصارأىجاوفدقمتهما
عطفوهوعليهالفعلشبهعطفعلىالنحويونإصتشهدبهالببثوهذاخطاهببن

ءلفهوبيضاههجاالعومنءببضابارباألولثعارالوروىببدرجحبالنأولهعلىدارج

الثاهدفبهالشطرالذىقبلوروكطاهنقاطوياآلهىوهبحعوخاهواهجواالبيضاشهن

بدلالمافىالشطرفيلكموأمبهمفعولوعلمهافذاتبارجخلئذاتالعباحقبل

ظاهيأىاهيظخلقذاتأىظيربمعئبرجفاعلماوهولخلقصفةوبارجذاتمن
عليهئتوسجالذىنالماىايشاحةضاعيأىالوشاحفىغيفوله3نالى
نجثوملةفيبدفيبئادضافولمظدماليجهافطرسنمهاوهذانجولاىالدمالحكز

العوامبئجمرالز

قلباوألبجولخاخاأللرمةأرىوالافساخالحبلولض

اهرافوايطاببدىااهرفىهناوأالمحبونجهقالتأىإبخبدىأألقالثفوله
الوجاليطإيدالطاومماطرفخإفواألولافطقوالمنطقالضبعلميدىاف



301

إصنكافاءتراك8باوشةقفاتوقمينآتالطور

فقالالقولهذاعنرغبالشماخأنثمالراوىفال

2يتياتنباألقاشأتبذىأتاطافييخومزأدنالما
3إضمرياتهااظعائنامبنخؤإتئةاإهضأ7أضراغر

المإتلهارابايخطإتإفؤراأالؤدئيمالةخ
5ياتالؤبأليختاماتأوابزدياتأواإلشاكلير

ملىبروالةلقفيناكمالتكلوهىريطةميةهماوريتطتانقولة9
وهىشعبةتثنيةعبتانوالثتحقمنيظهرالجسدأىشفافوهفهافبهمينطفي

ولولميىيروانضكتاوبراهاالرحالهنهتتخذعظاميثجروالميالرحلقرن

وأصالهالرحالخثببنعثالذىانجاراهنافواالسمبراهمااقالنإئضكان

جسمهلضحولرحلهوشعبناولباسهعظامهغيرهنهببئلمأنهالمعنىاظفاف2ا
وقشالدابةفاعلاسمجمعوواقفىمثظوجوابهشرطاصملماالحرأتالماقوله2

ونداوبلزمبتعدىهىووففتالدابةوقفبقالالمطياتومومفعولهالىوأضبف

وأفاهألصلتياتعفةوهوبضغي3برافةبأسنانأىبأصلنياتشدوأيتنبداأعله

واظودألضابهمفعولوهوثنيةخوالئنياتأشاكاءماأىاوهاكاونمالىأنار
فةصىوالضصرياتعايهامالبسطونفدمظممنةجمعائنوالالناعةالجاربة

ةاألوبالةقىإللةةمةادثءبنهـبنضعرةإنامنهنأىعابنظى

ورياتوالةوأنجيةوناجنادوأنديةوغيرغيرههنهيسمعلمنادرخوهووادجمع
لداتأىياابأفىإلىحبببةأىابأقىفىوقولهخفضاتاكأياإلوديةمفة

عروبزيدقىيقالوفداألضانمافيقالوالذكوامااألناثفيباألقىاستعمالوابهثر
الراتاألشاتاالشاقولمظ5ألرابدفةءاطياوحبباتكحيرات

غيرألنءمفردفيأحدينوقفوألمعروفنبتوهوبردىجعوالبردياتالنخل
ءوالنلةاااوهىكامةجمعهوماتنجاأووتولهأفياءوانااتاالألرخافلا
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ضاخزعاايظباصفنهيخالتائبزإمذر2اأوكخ

3رزبياتاآغليأنماؤعننغزوياتضفكألنيامط
3بثاتحياشيفدىراكبمإتئ11آل3يردنةثم

4اخةتواذفيامآإدايرىالذوباتمنصئيأزوع
5جرالعثمياتءليننوابالحارياتبثنيتيب

طرفةقالكمامشيهافيصمحاتباثشبه

اظفرعاليجيفااأنبثكاأدتبالخربهنمات

فىضالتنغيرهاإوهوصلالهومماصضارةودتنصاتدتواكباسعااالخربنات

وهوالسدربالكمرجموعمنوسدركعنبمعروفانحبووصظبىخاظباهوا11

الصيفنزيقهنويمفنالنهرعبرعلىالناباتماألالممالعبنبغموالعبرياتانجقاشجر

نازألتأيويهاتوعدلسعطلإليالزباطلوعمنوهوميفاحرارةوالقيملى
موزا3الضلهاهـبالةأجمازأاوهىةدت43ريمالركاباوواحدهاإيهـء

حفرتأمماثةالىخوف3مبوروهىحنبضهفراظىالعثبوهونفففه
ووضناالاكيرةأنهاأىاآلفاجمنىلةفةاروةاتوروتكئيرءابنجعثطجارهافي
ارالاتردىاسطاخوهأليمءطلحفى21واأفرشنأى دهىومنوصرط

منكرنوعاباوالبركةاألنماطتالثعلىجاصثمأىقعدنثمقوله3وألبط
افوىالمعدرعنماناباتحياتاركةوكيةخوافياثلبروكموقيبروكا

بكاالبقعةبتالثتحياتيهدىراكبأجلمنذلشفعلنأىراكبمنوفولهفعدتلحن

منوخراجرأاةاذابعبكوبعنهيروعلمثالذىالرجالمناألروعلضه

فيالرىمنبسرىوشديدكاهجممنخراجوتجلالفلواتبقطعابةهدذوالدوياث

بمبت5اغيرهنلىالثربفاتأبنايفضلونوهميفةشرأىسويةجهنالرباتاييل
شوبةءلرواطارباتالرحلفرفىقمابوهىمبالضسعبةجعوشعبلبالبقيمأى
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لميمإإتاجعشمملىي3اتبوتالئصعليءنلى
2إأهبرياتعنيظعناكأكتتااأاألخقافايمآله

فقالبالقومفرجزاجيحانزلئم

مصتيحقايإنىوةثفاغرىسفيفىمنايخاكاطات
يأأقىقذقريىظتؤفرجالزؤىءوالمابالزفةتبشرى

هثمىلة4آلحىثمتإذاافضااكيرحالقذإأليتبفن

وبهشعايلوجوابمحوفةاةثبنامعروفةمديةالةالمهءاطارجمهبعالحيرةإلط

جوأبوىراخاشوافيلالباالوقكحيرأىالعئياتوهنجريالالفلواتفعلعهأى

بةمنسووعلوياتاالبلمنالفنيةوسفلوصجمعأسوقالربعناج1أرض

ضرجعجمحوضراجعإصرعويهوىتهامةأرضإفىنجدأرضمافوقوساليةااإلمط
مقشعارسلبهااألخفافمالطى2طواليوعلياتهـالظالطويلةالناقةوى

خفجمعواألخفافالحجارهكراأفايظاولالمهوهوماطركنبرنهعالمالط
لكبالعحرالفنلمنوأقعلباتفرسكاطافرللبعيروهووالنافةابعيرخفعاجمحوهوبالفم

عيجوقولهوالفرسنفالوفيهوالجنبعنويوناكفةفقصفيوهواندماج

عنهاالسيرفيهنهايخحدرنتفعةصأماكىعناتأهووعنبرنكأنماأىنمايظعن

واعزىأاعي13وساجىمعناوتقدمزارأىاظيالطافقوله13أعلمواللة
عالثأنهذايمضىعإلىأىمئحقبنهاوفالتاطتينمنوحنثأوغثىفعد
الراهجمألصروالروىبومكلءالمااألبىدفىأنوالرفهأبئرىتبشرى4إحاله

بالفينبالرفغوروىاقالىاعلىأبوقالهدتبالراهفنحتفاذابالياهبكنبالكثرالماه
الخيلمنوالذيالخلفهصينذياأليتبعنإهالرفاهيةوهوالمهملةبدلالمعجمة

باأللفمعروفيهتبشجروالنضاالذثبوالرحانالذنبالطوبلالقدالطويل

ئلصإذاسثوقولهالذابأخبثالفضاذئبوألنافهألنميايهاالذئبوأفاف

اندبو41



أهـ

داالقرىأؤوادىءيماولجرأؤإآؤابنلهاتيماقغؤأب

2اذاسرىآلبانضيةأدةفقأعطأئاأناوتمىإنافه

مىالكرالنؤئمبيمايإلقأبفقالخععينيالصفؤقكنثوالز

أالذالئكذزةلنمالجمامكط511صرىماإلىتجدىيىهه

اتتجنثينضخيالضملولييدىللصدىرفيالتجايخية

ظاهيمعنااغياتهأبفهوفوله1ااتطاولأتنهلهتطاوكإذاأىسماله
فالنءصالملويففالعأآدذإلمهبوباتباتتءوهودةطرآزيدأبووزاد

بيدوالمدبالتحاهوتثعرحهاطموثحرلضيراألطلمجوقجاهإذاذأندبوق

أنيعنىافومؤخفوله3الشامحاجحاريقعلىالقرىووادىالشامأطراففي
أنيتأىوأهالحباهيؤلوزاستئناسأهالكةأهالففلتوقولهأسهرلاظب

قولهقتوحثىوالفاضأنأحانبوالءباأهالألغيوأتلتألذمقاعةكل

دآضادئعرةوماخأوصراكبجمعماوالركبابةحالمةا4إوالر
الحمىوملالواضحالطريقوالالحبراكباصاصنعملنماألبلىلراكىهوأ
اطجارةوسحطاطمىوواحدالموصوفالىامفةاوأضيفتملحعاه4اأ

أىبعضهأذوهعناهحبلصفةوهوياشوسوادوهوالبلقمنوأبلقالعغيره

بالقوميقضىوالصوداحجارةعلىألنهأسودنفهالرملفيألنهأبيضحبالال

الملولثالمعبد4النعاساكرىواوجملضلخوفيمبهبناموتالأىالكرى
دىيوأىمرىءماإلىويهدىحبلصفةوهوذالنهأىءبارحلاألفدامعإنهالذى

نيرأى3جمخمواباالنهرمالالذىالمرنفعوالطامىالمننبرامرىاءوالماالى
وروىفرورقرهبالمءادألاوأسالدلوجعألرإللىنفيرلملدالنكدرهولم

بجانإل35نحرلمجهنممغولمرب11دءإفيأصاألااتمبلماماسافي



01ا

زىاايباربنشمهنأقبأأفلموىاضدعالماتوفىلة

أىأئبعثهاعندماتساكلىاواقرخأبالألوفيئرنثي
سسءك

3قرقؤماوالقؤهاتالحبكعاجاعوإذاجبانضث

4اضططاذاتجةنئوالبوايرىكطضهـئتإذالفؤمؤالريهابة

5حثاىءيخرازةكأةثزيالئمرؤآلياقيؤياكلن
فىمثعتؤىبااقأاؤالبقرىالةرالتؤالزقئرأى11

وبدىفبهصونهرفعمنعلىالجبلمايردوالمدىاصوتاوالزفيانبأحبقيهأى
1مالجثانخىوحيثيمبلحوبنتامتدىضدضلمنولوالفلولبدل

حجارةوهىيماباصوةخاصوىواطرفهمنتهىءالئىوحدعالمةخعالمات

ومعسراسباقاصالمفهومةللطاياوالفحيراألفبالمنوأتجلنبقالطرفيعالمةتكون

وهىافمبابرةخممطابرواهـاافيالمعارضوهىباراة11منويباربئمشهورةأرض
فيهاحصلالذىالجرحوالفرحبةاشامنيشكونالبعيرأنففيتجعلحلقعة

ءطيةبضمهماواكلوةخبمةالجنبوالكىوهودفجمعفوفوالحالالرعنمن
الرجالفيحالهبهفأىفئوأيزوجهاعنأىبعاالعنلقلوفولهمعروفة

الجبهمنفعالوجباناظداعروإلبالفنحإفي3ماحبالثتعريشوهذا

يأتيلمسقاموألبحطبميئلمالقومحطبوألجالغيرأنهىجاعواذاومعنى
الركاب4خادمهمأقوماسيدممالمهمشهوشومنذلدبفعلكادحوالعرببماه

اهضدتضدوضلتالفمنلهاواحدوألراحلةواحدهاعابهابارالىاألبل

وأليافيمعروفالقر5أناراعطاإذاتراألفرجهيوارىوالطلببئ

ممنائةىومااقااجواإرةافرموابالثربعفهأيفاوفممرىانوواانوخاليرميمولنوى
حدوشوامعرملإوالر6اكبخاشالومابحملهيومعقببةوىكارلنبناحطاملحتاوا
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1تىشيلالطوللسئرايمنأأزىماترؤنهألبرؤداك

12مرىالئروذقافنطلإنأباآلجبمادأةقأت

وواتثقأ3ااعليانجبشازاإنيالالضإحقالبيخقب71إمرتر
4ىأقذقاثأنعيمثفقالالئرىفؤقأصالبةصتؤحر

5تالالننفماتؤة11ليغهأوىةالةمذالماكلؤيعأؤ

الايكرىت01مخيامحنئؤئننجلىممماشامؤممذفياحعفى

منعطفهسندبرفئهووقيلالمثرفالكثيبوهوفوزصعانوالقبنرماأل

ااألخألحثىاوالمرأدبقرةاأيماومعروفوالقرهعروفشعجراففىوا

جواب1األطرافىوالثمولونهاسافىتخالفبقبمافهاأطرفيالىوالمالعات

ساحبىأغيقلتفوله3دأماالمعبمنتجدونهلءارىماونقىهلوهعنىلما

تقوياوهىكةأبالكألأصلهأباوألالسفربعلملمأنهبعئاألموريجربلمالذىرالض
وهصجمعوالعرىمعروفوالسيرءواألغراالحقأخذعيااطثومعأهارباله

هوامرأشقو3الميرعندوشدهاولاشافيحلهابعنىنقضهاوشقاضهابالغ
ارطبهولواظجمزأىالجلحقيبةعلىيربطولمجقبلهزالبيتفيالثرولجواب

وانتفاالرحلثورواالجبانثالدنالردبىكمراباوالجبسيىاأىاضمبا
والدلمبصلبجمعوىعظامهبهوأصربطتحزمثتعبهمناثطف
وةعيجعرىوالهرةاألستططريقعلىمائقدمالمرادبالخاادآمصكأ2وايرالماانظر

أمتفالأىأنعيتفقالوقولهلاعلىالمحمولاشاعفوقهعفالربعاتإذامق
أرىأىأرىفالفقلتوفولهالضموأصعارضالنونوصكونلالضفهاممزافافنعيت

لشةماالااعطنالهفيللوأكطالماليسألضلملو5اخاخباهنهككموافعآوهذاذدد
طلسةأىىالتففايالعنهغفلوالوكماإاومالةيغنلأوفولافتترغبك

ارلبه5ضاذالفاكمنأولإنلإفافاتلءهذا4اماحهفايءلهفر161
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فالفساقلأصماخاأضجزهبنجبارإنثم
دااإلبيةادأمعىالةطلكمالمظائدلبالحادىقتشلينتىتالت

2إاالبلنناةؤتثؤئمالةخبةمشمعليلينريانجيبؤلث

3ليعازادرىصاعالشالطباخلةليالحىونيوسؤاشاشيلياف

مشهورقصةفيالعراقإلىصىأنامةباوهوعهمااللةوفىبكرأبواليهبعثلما

خالدفقاللهدليالنالنهىالطاخالدرافعافبهاوحاطب

سوىإلطافرفرزمففىاضدىأفىخرادرله
برىإشفبلهمنسارهاماكالجثوبهاإذايالغسا

ىاللىإتغباعنموتنجياالسرىالقومبحمدالصباحعند

نسبااألعلروابةعلىوالجبىجيثايفودضالداكانألنأنسبهناالبىبنفرواية

وفوااألبلائقساطادىوأةاعيماسساجمى1مفردوهوبالمماخبعرشالنه
مشهوهذابماجزأنهتعقدهاأعضطعنتأخرصاماأفىاألبلاعضاداتماالالماك

جباراأينفسهالمبابئيعنى4اعمابئربفوله12جنمببضفتعربفى
ايملخدمنهأىالحالقومبحبهوفولهالمثعمرأميفيالجادلواكالمعماخأوص
ضالتالىاألبلالشولااوإنعابهلنحرنمغضهأىوتشنالهممعروفهوبذا
والالمءالفماوفنحالراهبكروالرفلصرعاكاظفيفوالوخواشرفعهاأىألبانها
خفيففهواأليلىتتإذاأنهعئ001بهاادتجعملابالإسالالددةمث

وصذاالطعامطبخمىفعالوطباخورةاهيةوفارذوفهواطىفيوإذاكاناخممر
ولصىالساعاتإلىطباخإفافةفمهالشاهدالشناترىفالسببوبةضواهدمنالببت

الكلبههولبالمةاساهاتاأسمبمابلىىاحراساعاتبىاخدبرتةواائعدىاملىالراد

صألرى11خنابةوءااإتعردعةادكانإأعيالإذاصانهالئا40ااظرقا
اباضةاةإتوببروذونكوهاذخيوالعربهمدتفىرمموذالممءمخاعمحاة
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9برآغفلقايلآلأبقيعاذتتىالخطلمخيالرالقؤموسعلأحؤبهط
2الخملأقكنعأخيقعتقربعثأجكاقلهاهكتقوليؤإن

مقدهزكأييالياريأعهإألخلالمنلقيتماالتشتاكى

8لؤهـبذئيهاو11لؤفلذةاءوالثغكأئها

تأكفاتعلييماقانعىصتثتجكقذعريميقزومولى

بالىبمهملمنيناألحوس1أجودواألولضرورةبالظرفوانفععلالزادالى

اطااكرءاظابفتحواظعللمعروفوالرمحالقشالعمالببرحألالذىاليديد

منىفااعذلمنليالوأبقىشادىوهوثةاإالعافلة2قمرافوقجداالطويل

اقولبامحكيةوالجلةمالدأنتأىمحذوفمشداجمروهالدلمطلومكأىإياىعذلظ

ووعدالطابىلمتخبرواعالمالمخبرتعديقافتكوننمهئلجوابحرفوأجل
ظقوخلقتاقويةاالناقةوالضأدنيثبثوقرالنحوكتبفيمبسوطةوابحائها

اتقياسغيرعلىعريفحمعأعاريف3لجلاظلققةأنهاوثيعقالجل
خوالنيارصاالبلأنيابعوتوالمريففطيعجعطيعوأظحدبثجمعأحاديث

ااهزاكزمنأتعبهاأنليشعرالنيارإلىاألساريفأضافوإغاالشحموهونير
فالناب5لفيقدبأبأصاريفإالوروىالهزالمنلوهقالسيرمنلهارضالط

الىسعندوبزلمونضةالنابانالروايةهذهوإكاعلىنابهطاهثالبعيوبزلمعروفة

فيواليع4نابهابعريفاألشبهاآثععالأنهاالمعقتأنيئهفيجبضميرها
ضمرتقدناتأنيعنىزادوفضلبثدبمالرحلالذىسعضعارملةسيرالنعلاألعل

دفاهاضربيقولجانإهادفاهاوعلبدفيهاالوطوظهلهوفونسوعهافاصترخت

خبرهوولفوا5فىأطوااالولأتمرباوهماانهلوااملامنمربعدةمص

بفالالبقلتأفدبقلوفدرمالوصربالوبقروبنبعإوحشاثوراوالمولملكانها



االذاغلنونمرذالةإذات4لاألففييمالمبرآتبمننؤاك
كأ2اامماإلبزيتابالمتنؤزلوأدلجانبعةقرداثم

3تمذءاماؤزأطم3ثإنمآلةذتجؤشذفىسربألصائة

8ذاقفيؤإألينةالثعئوىإأل
وقالبالقوماقشماخ11لفئنم1

نادرإألالرباىمنالوصسفإسعلواولمفميحسانصانلوأبقلتاديمبقل

منوغفلباصفانعىأرسلأىصبفاعلوفانعىبتلةمبقلوسهعبأفلفاألكز
تيمواالمرآئعروفة4إألمرسصيوافوله1اصهذهورصنافئثبهاففاآلا

النربباتثببهامنينااندءوهذاذهبتأوببسىأىيدهشلمثىالذواألظإيد

بالكسوالقاللهافالئمعنجمعوألأىاالبقلصببهمفعوألالمقدرممألبصفةومظدات

الكرالملتفالنبثمحركةالنكلوايتبعنويقرونمدبوغغيرجادمنيقدجروهو

للفراوانكشررافورأنهناوالمرادردالبداقىأسل4ادىشئمقوله3

زلقوزلعليهااىالفرارعلىبقوتهأدلأنهوأدلومعنىبهالعائدومن

متعدئتنبالمفولهأنواعلمسنهمنالمرنفعوالقبلبالظهرأىوبالمقالكوزواالبربق
3الضهفيباألبربقوشبمنهولصونهبالفراردءورااأتيعقبأدل

وفدوفولهمابلبأوكلالدرعأواقيصاوهوبالكرسرباألملبأىبلمر
كرماابلوتقدمازارأىءمالوهووشصوبهدمرولببناعزافيهجمللفه

والربطبالفعللبهاوقدهالبهنانألبكأنهوهعناوفهعروالكنانالمالتعلى

يعقماحملأىالفميرمنبدلاحتلوماثنلهذاتغيرمالمهكلوىربطةجمع
هذاأنالمعقمدامهيعئاكتحاامكنوالمكهلاالطرافىالثوأعال

شوامومكتحاألكلالبياضعهالثؤر
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9قئاكوهاداتميلجؤفياألئيأكطاهابنؤشذاكأنم

2القؤاشاءبراالنبغاشاألومافيالضقزرجو
3زطاكننةالونجبماحزكانهواشيخرتبهأللهذي

طالئاافالابزابخراللمنبأصناةإبهسناصنا

إيحاكأصالعاطبضذؤإأل
الاطفىوافعةنثاجلةالىألنالذكرمنالمعلومةلدطايايرااكأنهاقولهؤا

األخماسنحنهالسهمريتمنمسمعارياأهئوبراهاخراألخلفهواحدانتهىفكما

عليهمالوئقدماولهليراخخفيفباالميلودبماألبلءاظمامنظعىوهوخمرجمع

3اكئيراألرفدرمافةهوالذيلدبافةيدباآلثيىوفياسددليلوهاالمشددادبمعلىو

حاليةوالجكالرحلبهتئدالذىالمضفورانعاوالضفربواشاهـفلقرجو

ونحوالرحلئحثمايجعلوهوحلخواألحالسباضعاهـوماجيااالمعكتسميرمن

شقالئهيالممريجةوقيلفوسانمنهيثقعودوهووشريجةشربحوشرائج

حبسااقواسوانحهاوبراهاتقدهالقمىكاهمذئونثجروانبعناقنينودالىميأ
يقودأىبهنيهدىفوله3نجزفيافيألشءيرالينبفدبدوشسالالقعه
المثمددةواليأالمهملعينءوالراالحماوبمصالمكسورهالنوننجشايدوالنحرقبهن

الماصالحاذقهوبانهتقدمكافبلهمالحركتحرعانبتثمادكوناططلوا

ماأوالوجشةمنمابدىهالووحرثئبابيرفااالمققنالهرباالظ

14باسبأسبهلييماليرقوا4معروفوالقرطماسمنهعلبكأفبل
أليراظوانبهبأسألطباءالضىانالمعنىيراظوالبرالذىيمعنىموصولةما

ابناسعالطبدوإنهفوله5ألتنقلباطقائقألتفبهالناسطعنبفعره
سبقتكالرهالطبوهبدربئحذيفةلهفالحينؤهيربنفيفالهمنأولمعلهذ
بحصلاممابراظرفنهسانالةربماانبعدأىإبناساطالعصدفيىففالبافي

إباسطلوعبيدوبروىالنظربعداليقبن
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آيضاالشماخوتال

فائفنإييربهيأمنوفاضكؤارفنبداوقذكائها
2نزاوبنهـبإناذلؤاالخائفنوضيثقيضيثؤتطقط

2ؤاهفنفطأباوآلتجل

فافتحممحاربنرجلومعهمبالسيوفوتوانعواغضبواحئاقومالفيفلمقال
ئوتثاغلوااليهقزلوانهثتقدقومأىوقالفصاحأسدكأمنرجلويقال

بأسوألمعمفتامهمأصومماوقدفأعبحوابناانالسهيسقونهوجعلواأمبحوا
ذاافيالجليحففالبذكيلغحجزوانمابه

ؤانجوالنجمقاالجلقماقيمانوالدالظشأممممائيمات

عليههلطىجبلآخرهمازلكرأولهبفبملدطاياوعوارضكأنهافيالضحر
كالسيلمسرعاتانحدرنأنهنيعنىسائلئفىوجبلوإبرسالوفاشالطافىحاتمفبر

يسلثويخوضالمشهورعلىالشصرفنمظرفوحيثانقطاصوتقطالق2

عوارضهثاوقيلةميلنىالحاجرءتلقاجبالنانوفنوالمامدخلهضاضمأخوذمنعامسر

ياقوتقالقنوينموضغأدبىوررىالعمربنروأبابمرسمواسعماقنوينكااوف
الثماخفالعوارضقربجبلىوةشدوياالموحدهالباهكروثانيهأولهبفتحبىافى

نماهكاالسرابفيوأدلىعوارشابوقدكا

نواهكافطاالوادىةلمجيىرابفىقنويئيفىوايبل

يقالألنهباأللفيمضبجبلامبموفناوالممدودالمقصورفيالقالىكلابووفال
مثنيالطبانهماتعرجمنهبرهذاالرجزمنوشعلرينالببثوأنشدقنواننثنينهفي

وروىفيهنجوةسوفبلفهحرومناشبلكماادىاكجلهة3نقدمكماحقيفة

فطاةجمعاأقواحولهاسذارومالهطربالفمالوادىفةويمبجلهةموضعبهعفة
اوزتماتماق4مرعهافيالنواهضبالقطاإلمطاياشبهعليهمالوتثدم

انيود9ه
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11يالفؤئيتيفألمفاثمنبيماؤاليرفاتبانبهاالتعلي
2كاألسطانليأوباتالعقبالقنقيفنأيإليهائنقفن

مالعرياآلأالفريخمثبنأابذائيالطبذاليبنماذا

ممىتصإإانجقوافةواذنجانعننؤزقزمؤضمعر
وماموضعانوالجوألنوالمحهالدنوهنءدانوالأىوالدانقربمنأممومن

التوابىخبمعقالجهاألتعيافولهفيعلى9نهابدلنيةوالثاموصولةاألولى

أنعليمشهتذجمااهرفاناوأفردالجاألتجمعطوإنهرفاناضدوالةججمع
فخوسبالغظلمةلداتومعروفهامنكزأقعدثإلقالمفاوزمجهول
السكيتابئوزادمفئىوخميانالفارءاكوفاصنعارهالمصباحاالحالفيالراجوإلور

منضرباهنقامتجانضباحاختىعنقووهوهذابعدشطراوالليالياألياهفي

أيديهاتنقش3اهنقهافأةميرعونهاالأنهمفعنىلهألعوفومجانالسير
مصمرفياسأنقضالنعليهجاوغيرأنهإالتقشهددرونقيشسيرهافىتعوت

سباعمنوهوعقابجمعوالعقبانءوضووتوضأغسالاغتسلمقوافهويماألنقاف
هوكاألشطانوقولهالرجلينقبمابعدوهوتجنيبأرجاثافىأرجلومجنباتالطر

هعنىتعحبهذابالقبنماذاقوله3داوالأحهنيعنىاطبلوهوضطنجمع

سهوبوقيلاألرشمنالمسفوىوبالضمالفالةبالضحوالسهباألتعابمنلجهنمما

بلففلىإنسانالعكيثابئوروىوفمعرجبلفيهاوبعمانألمساكالىاحيهانوالفالة

دالمتجروالعريانيطلبالغوثالذىاصربخواظهراوبدباطىوهوماهابهيهةضدنساناأل

تجردينذرهمأنوأرادأهلهبقصدجيشاواىاذاالرجلأنأصلهمثلوهوثيمابهمن
اذكلريانابالنذيرنساناأوابسيانثعبهأمينجأهمفدانهليصلمبهاوأشارثيابهمن

بافموالشجعانسكوتوزوتمحضواالقومضز4رآهمفيفزعهنهحا

لبالتوجهواومعئأياواسنقبلىدائماكنةياوىالحيةوهوشجاعجمعكسرو
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1ثطانإآلثرنض11مايلىكرانااكيلجماساليتميذ

2لظاظاءذعاقؤئمغوبهايئاالتسانزوحئوديسايرة
3انوئعذالغيماائميلبإنتذالخبزالظأئمكلديهاأزض
ةالميزالقثيقبقيلاالمثثلالمموانأائجمباوالمرنجىببن

رانثلمكاؤتاتالمحنرادألذؤاكأ
بفتحوحنانواحدةمفازةفيايامةصيره1انتظرانهميعقضامسةللةاىنهس

ضألصنفبلواوليلةبههفعولوهوبدرقربوالمديةقييينرملنونهوتشديدأوله
بئروفبلهبعروالفصراظرشاربانهـالسجممابليميد1الستقبلواظرف

ساهرة2فهاالماقاعوأمثبعالذباوشههابهتضوهاالنهميرالبلقالفةأضافيعينها
ىنؤانأالقرجتزذىنةامجضيافوتوروىنذهبوتودىعاحبهايسهرأى
بعقلوروىاالسنانموادهوعيوحقرأسانهفيالذىاالسنانوفرجاالذابةمن

مابعنىانسدادسعهفيالذىوهوأسمجمعوالعمانهالدطمنويدعوبروحيدل
عوأالفقيرهوأىتقدبرمحذوفلمبنداهوخبرأرضفوله3الدعاهفييمون

جمعوالغيطانيقالطرفيالميندىضدوهوالمتحيىوالجرانأمهتفقدأىيراناطأم
منغيرهوألالثرفبخامايسالذىالمزحى8األرشمنالمطمثزوهوئطظ

وانوااعريماوالنجبرعلىالثرمالىوقاإنهوفيلالمحمودةاظالل

قلواكينبمصدرعننائبفهوتببينبمعئومثليرهاأوكالناسالمعونةنالى

والذىالبيتومعنىمعروفوالمبزانالجانبأصقواالشئمبزانوهومثقالجمع

مئكفهوومنحقيقىكرمهمنينبيناالمسافةوطولبلاسرىأنفبله

فروبجنحاانرافتدأل5غيرهنأرجحهايتبينبزاناابشقىالمئافيلاله

وضمهاالطائرإلنسرخرولألافعاكسراكألحدهمابقالمعروفانوالنسرانكوكبان
ئنابهحأصاثدألوفداوإاإماطاااءالنخهلصاكحرالرصمهاء
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9جديذانأيذؤفيااقياجمليؤأنجالظئافيعنصقغبالق
2خنيجالقاصثفؤارسالظتإبيلفىماباذمن

3النربانضابخرمينصباهمذعانأالةكليقأمها

واواولطمربنفالعمميروعلبهالمثنىبضمرضحهماوروىلدطاياوضسهافىءوالهايةحا

ضدائليئوعنالسهولةضدوىالصعوبةمنصعبانالروايةهذفيساقطة

والجديدخلقذاالثوبللىمنويليبمينخيةوالئاةشمالخاالولىايمان

مابادما2ايخرهبخالفانأنهماالينيرفيجديدانطمرانأىاوهالبالىخالف

وخليجانفرقهاوشعبهاخبركأنوهوفارسجمعارسفوناليهيبيدانوألهاك

نفرفهافيالمطاياشبهخايجاهالهروجانجااألعطمانهرامنشقفينهروهوخلبجيةتثة
فوإرسوكابهاكانادهومخليجانفرقهابفوارسما2الالطريققلضالمجبينعن

ذاههتيالعروستاجوفي

خليجانهداظليجيخنالفتيانكفأةاضقةإلى

االولالشطراالصلفيامنهونقعىالرجزهذامنالشطرانيكونانفيخملى

بحرهورويهفيلهمواققاخرشعرمنيموناوانأخرىايةروعلىمسوقنىالئاوالشطر

يدمها43خليجانمدهالخيجءمااخرانهراومدالمصنفيبالفروفي

فيانسندانوىبالالةكالاتشببذكسميتالمثرفةالناقةالةواعبايتفدم

يقربلونوممابالفبمالعبةمنءالفهءوصهبابسهولةقائدئقادومذعانالعالبة
االصسلفيوهيبالغمالعراضدنحملالقوهيمعرخةجوهعركناتابياضامن

فتسقطوحدهافتسيربلواألاطادىنخقدأأرادانهام81اشدنالركببطهثئ
بدلعايانوروىاإبلكدبهنهافطهفنأغيرأوراناذكانااحثابلىأفربانا

سهلةمظعانناقةبقالاأيبدلهمظعانوروىءبالهافوااليلالطواهابانواعانت

ابىنحههبباالضإ15ابدااهحمىررىضمأ11
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اجاناطرلبءاجواذاماةحاناؤاقلكماالئرعوي

3ةكبانالرءئمأديلجتيخيانجة
قبواضيلىوشجوتسرعبموحاناقومعروفيوالمرالتميلعوىألقى9

بناسولعلهصقاانجدلمالموجودهافسخافيكاملةالمبالسبناسبيحانوااألفطراب

6سكتاجرةاضمدتذابنىخصالثوهوالشبحمننىالشبحينمعغرالشببحان

باأليأصونهالوقثذلثفيهمايعنى4اجليحيابنقولهأعامواللةالسراب
انهىبذلثنفعمهحوصبرهبالمفاوزالهئدائهيقودهم

فيهفالمعجصفانهفيياقوتأنشدماشعرمنالثاخاندبوضارجعليهوقفثومما
حوضهمالاذاالرجلسنجلبفالألمواخرجبمنمثانبهوسثونبمصرأولهسنجال
الشاخذكرمابأنرببجانوقيلبأرهينببةفروسنجالنئاطا

ؤاجاليكيراتباإياءوقبلنحاليسغارةقبلأالفأصفبخاني
أنجطالبأنهوىسفوبوآخريمصايببيخنمناقومافاؤفل
الباهكسرالراوفتحاعونانمحايجانأذراذريجانمادةفيألمضاونجه

العماخهفشعرهكذابوجبمكنةويامساحدالمو

4وانحالسايحاأذزيبحانتزىاذوحاكؤتدوهأكرنهاتذ
وسلمعليهإللةصلىالنبىفيقالوفدايكانىوفى

ضليرلتأبأنمارأفاأكأانائهزصصوكبف

الموتوهىمنبةجعومنابانفاادمتتقحآوشجالاسقبافىأصبحانى3
مرابثاوليمبتوفهألتكانالموتحضورفياسقيانيالمعنىالحضورمنفرنو

بنركلخالفةفيهدوحرابىالةءالثعرامادةعلجرىاوإحقيقةاطر

بفردهماولمبرجانأذرمنموضعانواطالالممالح4عهاللةرضىاظطاب
حةفيمااحبء
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ائايتالتومهنامرأةبهوىخالمئكانأيضآوفيهقومهومبنيضبنأنماربعفا
وثزوهمتأنفأجابشاخؤمامرااافيولويةاإلببتحدثوكانجوالبنثآلع

وجماأبداالبكلهانأفمماخافآلىفراربنءجزأخوهجهافتزلهسفرإلىخرجثم
فبهابقولالىدنهبقى

إغلةثكلمةضبافواداسقيئنظرةأجلينبوقذخاناناصا
ألبنافةفقماوفىافوسقثرحفيجعفربنعبداللهفىاتهأيوتقدمتمهاجربئفاتا

الثماخافالأجلداالضليربدونوألمجلودمعقولامابقولونفىفارس

4وتجآلذآلنآهابخاافيعريقئهاالتتإداانواتيمن

بدالنتاذااىتهاعريمنثاإذاايوافىالنوفيمناىواقىامنقوله1

األسفارلعنتهااذاانهائالمه61هـاشرفمااالعربمدوآهابلىفيوالضميرععوبتها

فبهووفعالمعقدمةالداليةمنالببثأهذاندرىوماوجالدنهالمنهاذلكيضرهاأل
الرواةبهاتظفرلماخرىقصبدمنامءاالفوا

حتلمينكضفرالىلجبموالدلىولهاللةغفرالثمنقيطىاالمينأحمدشارحهقال
افنمرأنفىداأافوابانيراعفيثطوبالصحاالجليلالديوانهذا

تركثأكونألانههجوأرافنصارافافنصرتهااليجازنالوفثأهلعلبهجبل

جههلوظأصعآلمجألواللةاألسهابإلمطابلبغافبهبنىبنوالإبندئانيمابحناجمماشيأ
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مماحالترجمة

بئبجالةابئجحاشفيعروبئبخامامةسنانبنحرملةبنضراربئالثمماخهو

بنيربنتمعاذةوأههكثيروأباسعيدأباالغطفافىبمقذبمانبنسدبنثعلبةبئمازن

الجاهليةأدركراامشهوشاعيكاننسامالعربأنجبانهناظرشبويقالبناتخلمن

واصحهاقبلهماخاثبالقرصواعبهموميطاضاتولمجادميرتهلمجامنأحدوهوواالسالم

نهمالكاتقصةقاجوالبنجبلفالمعقلوالعحيخثثيوقبلقل
يزبدمعتلعلينمايمنانهلوتعداظيرلعللعمرى

زلجداثعالبىايخلإنأألةفءاعزأومنيحة

يذكرلمقالقفانهمحبلهانمايفتضىالبرعبدابنعننقالاالصابةفيحجرابنظل

الزبرىاوألاظطابوالضراحربنريعةبئابيدخيخمأبابئيعقزهيربئاحمال
وأخوممززدوأبوفويبالهذلمطاهارضربنالثمماخقالاكذالرواتاماليسثالنهم
عليهالةصالةرصولبرلمذويباباألنروجههفالمالسحماخخذويبأباعدهفلى

المحةملىالةرلصولطبظفانهالثماخوأمابدفنأنفبلوبهثمسبىأدوكهإغافىوسلم
بتوله3وعيه

لذىثعالبأفأنابانمارتماأناالةرسولتعم

يفضلوأحرماالدفىمنأحنصمنليفىلماللةرسولتعم
فيولبيدضراربئوالثماخالجعدىالنابتحبمةفىفيباالستبطفيالبرعبدابئقال

منعلقامنهأحسنولبيدلبيدمنمتوناأشدالثماخوكانقالطبقةذويبوأبوربيض

أسهللبيدوكانفبهكزازةأنإاللببدمنماأشدصإمثماخاكانمسابئوفال
فيسالمبنعدجعلاألصبهافىالفرجأبووفالمنقاربتانفالعبارتانمنطقاثه

اةسالابئحجرشابئقفلكذامانقدم4ابالنابغةوفزلهالثماخالعالثةاالطبقة

األدبخزانةفيترجهتهفيابشدادىااقادواجمدوتالاثةالثاالطبقةفيعده

كراثاليقوذاالطبقةفيالجسوجعبةولهأسالموالالجاهليةأدرككفرموهو

اطبقةافيفوجدنهسالمابئطبقاتألفطراجعثغبرمحيحوهناالجميعنمائقدم
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الحمهلناوهوأوضالناثمعرالعماخأفاأبلفويتهوصفيطبئةوقاالطلدةالالما

افىلهاماأوصفهشاطبرفقالوفيزثمنشعيئأأنشدالملكعبدبئبدالوانبروى
وهوبقراعلبهمنوييفهوضقوههيهجوالهثثئنواراكلنابولهأحدأنألحسب

بافىزالمرقالالقادسبهوفعةالهثماخوثعهدالدبهةعلىالناسوأرجزالفوسالنامفأو
كانانيخااننقدهتنبيهعنهالكرضىعفانبئعانزمنفيموقانوةغئفيوثوفي

مايدلفيهاليوجديهديواألننجبادرةآلرمحيحوهذاغبالقرىعلبهمويمننبوتبهجو

الئةاطااتهأليينخلعلالهتقينغيرالرواةبعضأنالقولهذاوسببذكعلى

ئهاكريهاووولمجرهافيحطمئةاتايوبينالوفربهءاسماأتهاهيشأنفبهابذكر
امثماخالياتافطلعنماخالنضهمفظنهالهافيهابقرعليهأعياومنألبنقىاه

النسامالنواكحضغنعننسائلعيشةالرفاقءاممارشنعال

اططبئةلياتااخرهاومطلعالى
فاضثحىأعباالمحالةابنوانالقرىماببتىأنلمارأيث

الجوااصولسدتفافةعلىبثربةاعباابئحيازبمدتثول




